


Ῥϑετίαᾳ υοῖ 15, (5, ἀεαθηπον πὶ Θεἰρρία. 

οί... ῶ τ ! : ̓ [ ᾿ Ἵ 

Τλπα[πιδίσι ἐπ ὅπ. 
Ἑδγαπδοτοίοσι {τ δὸς Φάππιουηπίδο, 

δίκα Θκῷ Πίς δία προπδ υοπ Ὁν. ἢ. βγαεμεῖπ, 9:1: Βείθε. 
παπαῖ ὅ0π Ὁ. Θὦ υἱπδταςθεῖπι. 3. ϑπηϊαθε. 1901. π΄ 

οτιαἰπαϊσεἰπιθαποθαπὸ οἱ 8.20. . ΡΥ 
Φαβ δεττῶε “βοῦξ οἴαποῖ πῷ πίῶς ππτ Ὀσνόπο αἵ Φεἤπξ Πς δὲ θέε, Σᾶς 

ατόβετο ὥξπαδεπ, [οπδετη απῷ αἵ ΟΠ ΓΙ τῆς δὲπ εῆτεν μος ρΆ δ οος, ᾧ ὩΣ, 
δεπ παμιτ ιπιδι νει. Ἱπέεττί!. ὀ ζΒαητίαε ϑερτετρείαμτα. 15. ϑευσειπδες 1901)» 6 

“93 . - “ᾧ τἰὐτ " Ἰς 

ΤῊ οἰπβιδίοι τι ας 
Ξοὸύσ πο τξοΕΠ τ νον 5.......... 55 ..-ὕὸΦὔἌὨἈῳ2ὲὸϑἨΞ τ σον 

Φιαδοτοῖφι απ οιηίας δια 44. 
δία ϑιώ [ἄς διε σπσεπὸ τοι ἢν. 33, Ψγαεμεῖῖπ, 98} Βεῖῶς τ 
παπαοῖ ὑσπ. Ὁ. Θ υυϊπδταξφθεῖπι. 1901. ὅἰ Ὁυίαιπαίς ᾿ς 

Θρθαπδθαπὸ οἱ 8.60. Ἐπ τα το 
᾿ Φαβ δία φεισᾶῃε οτπι δὲ Φίαϊοροξ ἔπ δεῖ τοι ϑτασρεῖίπ ἐἐδέδεμκα 5{π|8. 

τϊθτηπα ἴθ ἸΌΘΒΓ. σεείαπεν {π, Πιτ σἔπαδεπ εἰπε τεῇεῖπδε. ΘΕΗ το διὲ διίδει, ἔαπι. δὲς 
ἐϑενιἄτοτῆς., δον δε8 ὅϑετῖ. εὐἴίεπ 'ϑαπὸ δὲν σιαϊατνζαιδίοι τοϊοθετθοῖ: αἵ ἘἜτάπε 66 ᾿ 
δαί, σοΠαμ δε δῆροπ. Φίοίο 9ξαξιτζαιοίοπ. εἰαποπ [ὦ ϑοτίτε 1) δι: εἶ ᾿ ἶ ᾿ 
δες Θώπίο, δεῖ δότει Ξβοτίώϊας δὲν. ϑίοιοσθ Ἰθεθεπ δον πιοὶξ 4: θυῆθπ ὅδοίξεις. τῷ 
διαιιώδατοῦ ϑβετίς. [εἰξ ἐπ βεντεαεπηεις σετᾶξ. (ϑἐαξετιυϊ επί αϊε, ΣΤῊ, Θ. 15. 

ΠΟΩΩΣΩΙΣΣ ΤΣ 
ἐορμαρίοτααι 49. 2δ14πδότεῖσι. 

Θίπ Ῥκώ [ύτ δε πσεπὸ το. ἢν. 98, ΞὙαρμεῖα, «ες Ἀεἰάν 

πππαοπ θη Ὁ). Θ  ιοϊποταφθεῖπι. 1901, ὅπ οεἰηταοοίεπι 
Ὀυϊαὶπαϊσθεϊπιθαποθαπὸ οἱ 8.60. τ 

τίς ϑπαξιτίειδίεπ ἐπ ὅθατο ἀπὸ οἵ τείθοπ πώ δὲπ {τη θενοπ Θ΄ ἅποοι οδει 
δητιία απ υὐτὸ δεῦδθεπ αἵειώα!8. εἰποπ [οΓοΠἀποίβεπ Θβαταῆεν. (8 υυἱῖὸ Γεῖπς δ6᾽ 

ζώτεϊθεπδε: ϑὲαιιτρείιῶϊε είσίεδοι, Τοπδοῦι τοῖν ἀσετδοι υἱοῖπιρῆτ. ἢ! 6 ὉΠ ὉῸΣ 

φαξιτ, ἐπ οἷς Θείεδε. δε. Πβοτοοιῦ απὸ ϑβετροθεμπθ, ἀπὸ ἰπ δῖε Ὑμ{Π τς ϑεδοιεπιἢ 

εἰπδεῖπος Θοδειθοίοει ππὸ. σαπῆεν πιο ἀαίζοη,, εἰπρεῖπῆτε, τυσδοῖ αὐ πὶ ἭΝ. 

Ταῇοι τοῖτὺ, δίπι ἀπὸ τοϊεθεῦ ἀπ| δὲς ἀπηε ὦ (Θεἰἐς δὲτ ἡϊαξετίτειοὸ Πἰπριηυσίζοπε ..., 

Φῖρ ρείάγίτς Βοτιοοιδι πῆ. δέν οἵαϊορ  Γἄγεπ ΘΠ ΤΠ ΥΗ φουῖορε δε ϑοιἐαξεπηρει ἐπ 

ἔοΐπετο ὑΓδήάγπι το. ἱπιὺ δίοιοῖ Θεϊδῃδηθεῖς, Τα ει, ψΕ Τα πίθοις. πδ᾽ Οἰπιυᾶποο, δε. 

(εἴξεπξ δου ἢ πιδος, ἰο παώγδος, ΕΠ ον ϑίμετε ταῖς. ρενίπροτοπι οδες ατβογεπι Ῥϑενπ ἀπο, 

αἰϑαοίρτοώοσπ τυττοῦπ, σθπ οὐτπβότει, αη8 δεπὶ ἤϑερο δι" τἄμπιοι,, τὑὐδησοπο δξ στ 
δἄγππια ὑοπ ρει ἄρτι στ δαί δεβ, ϑαἰοτϑαδαῦ Θείρτᾶ δοῖοδέ.. . Φαϑ ΩΣ ΐ 

ἴξώε ϑῬ ὦ) τυΐτο αἴἴοπ ϑὲαπιν[τοιπιδοι υσπι 19. φαῦτο ἀπ τοῖν ὑπιζύριιῃ τἀπὸ ὑπέοτε ἶ 

Οιποίίςε ἰρίεπ, (Ἐπαδαρορί ας ϊείοτηι, 18. Θεδεπιδεῦ 901} 



εν τ ἧς : ᾿ 

τς ΠΟ βθοτίαρ υοπ 15, (Ὁ, Φειθπον ἐπὶ Θείρρία. 

εἰνοϊ ρίας διτῷ θα τὸ Φίην 
Οἴπε 9{π|οίπιπα κεν ϑεοδαΐπιπα δὲς θεϊπι ει! ϑξαξιτ 

ἱπ ποπαϊδοιδετι. δίς ὥσπδ πὸ Θώπε θεαυθεῖξεξ ὑπ 

ἩβτοίεοΣ βεγπῆατὸ ζαπῦσθετα. Φυίε ϑπηαρε, δ: 

84 ΘΠηηταϊίοποπ παῷ Ὀυϊαἰπαϊφεϊγπηπιθει υπ ὅται ᾧ. ϑαπῦϑ- 

δετᾷ. 1902. ὅπ ἐυἱρίπαίσ εϊπιθαποδαπὸ οί ὅ. --- 

: πγοδες Βείίε δὍε8 ᾿ϑιιώῶοδ πιουῖέ πίαπ εὃ απ, δαβ δεῖ “βουίαῇος δείεεῖ! ἔπ σοι 

“ εἶπες οἴπηοηδεμ Θίοθο φπτ ϑέαιιτ ἀπὸ δα ες Π {ε[6{} τιῖξ υοπήξεν Θίπραθε δὲς 386. 

υδαϊδηπιᾷ δεᾶ Ῥῇαπρίίοπ ππὸ ον επ Θεθεπβ τοϊοπιεῖ, Ὁ αῇ εἰπ ππιούυτζς ἱπὶ δεν 

ας Βξαξιε δε το διτ!, τύεππὶ ετ. ἐπὶ Θίππο δος νη, Θἐτοϊ [οἄρε"" θη εἴποπι [ἄς Τεῖπιε ὙΓΠπῖραθε 

ἐκ υνοῶρ Θρῆτος οὐεοις τοῖτο, σαπὸ αἰβοετοτοοπείώ, {τι ἐθτέπρεπο εἶπ πριβ, δα 

ἵ αἵϑ {6 οετ! ἀπο: ὦ οἰπρεῖο: τροτϑεῖ. (βἀδαρορί εξ στάϊο 1896, Θεῖ! 9) 

᾿ φἰς {τὸ δεε Φατίείπιπα ἐπ ἴο οἴπὸ ἀπὸ ἀπτεροπὸ ἐπ δϊεπ ὥταδ. ὅπ 

Θαπηπα εἰπ [ποῦ ππὸ Ὀοτοϊρὥοϑ ὅθι, Ὅα8 τοῖν δτοιτθοπ δὲν ϑλαίμν [ἄν [ὦ υπὸ 

ἰδτε θεταπισαζ(οπδει φ πθοῦ απἴ8 τυᾶνηητε ἐπιρ ΘΏ Τοτι. (Θεδινοίδος ϑεητουφοίμηια.) 

οἰπαί βίδα απ ὀφη οι Φαισι. σ- 

δι; ἅπιᾷ ππιῦ αἵέ απϑροιυᾶῃ!: ὑοι ὁ όταν Π  π ατῦῖς 

Π: Θπδηπιπ τοι συετ! πηεία, 

1 «πὸ ϊξατία ππὸ Θεῖδε. θη εδετδε ὥς Θεδι ἐς πὸ Θυράθιιπροπ, 

ΤΙ. ϑιι:|8 δὲεδεπίτιτ τι ϑθαϊοεδαταπο. οὶ είδειᾧε Θεδίφες τι. Οτρᾶθπιποοπ, 

ΠΙ. ΕἸΠΕ ϑοφίαπὸ τὑἐ)ἐεπὸ Οἰἠπεεροδίτε. ϑεϊτδειηε Θεδίϑιε ἀπὸ το θαπιθει. 

ἐπ Ἐππτετί[ὥεπι Ἐπππ|ῶτας αὐθείεί 6 5. δέ, σεδιτιδοπ ἃ ΣῈ, 60 0 ῖς. 

τς, [5 ΠῈ εἷπ τού ο8 93 Ἰ 5 πο) πὸ ἕαπη ππὸ τοῖτὸ πι ἢ οἴτεπ, εἶπ πειιοδ ὅ8 απὸ 

δετρι τ είτοιι ουϊ ει δὲπ οἵε ποῦ δυτά, ὃς (ἰβεπατε ρείτεππεον Θέᾶπιπιεπ Θενηπαπίεπδ; 

δίε Οἰσοπαυ! [ΟἿἹ δΙείδεη; [τὸ σεντοῖ 0 δον (Θο᾽απι εἷς ἐπις πἰδοτεζοπθατε Θιἰᾶτέε; αδον 

δίς ται Θεά ϊοδοποπ εὐταῆτεπ δεν ὑοπ εἰπαιδες, τοἵο [6 ἐπὶ Φεπξεπ τἀπὸ (ππρ- 

᾿ς ἤηδὲπ δοΐ διηαπιπιόπροθδτει αἴθ Φίπδεν εἴπου ϑπιμίον. (8. ΕΠ πιεῖϊε ἐϑαπδθαοπε", 

᾿  δαποτ 76. “Θοεῖίς, δῖε ππϑ Οίεν φοϑοΐοπ τοϊτῦ, αϑετ ,ἤοτπρείπιο", {πὶ δεῖ δέτείζει:. ἐπὶ» 

Παπδεῖ, ππήείδ ἡ ασεπτείξον" ἀπὸ, Θατη δεπ᾽, Πεῖίεπ ππιὸ δῖε --- ϑαβ πίῶξ ὁπ 

βετβείεπ -- ἀπ ἱπ οἱὲ σεοϊδε: δὲν, δέου. ὑσῖπ Θείτε", ἱπιπιεν τοίεδεῦ {τἰε8. ὅὅ1ι: 

δτίπρεπ. ὶ (Θά ηίε Θιιείπιπα, Θίζοταν. Θεἴταρε, Ο. “Θεδεπιθεν 1901.) 



ψ τὸς ὑ Δὲ νι 

. 

ἸῸΝ 

Σ Θβοϊευΐαδ, φίδροίιεϊοποπ πη ᾿Βαποάεμ. 6εῇ. 1ὲ οά ; 

-βοϊηαππη, 60 Φβεπιαία δι δομοπ ἢ “θεῖε, Ῥτοῖ. Ὁγ. Ὁ., ἀυβεὰ 

Βιππ Ἀπ αι πίοι 

ϑαῃμ Ὀογίαπας δα φ... 
δοΥ ἴὰ παζρδῇεβοιδ ς 

αὐαοίεθτνίουνι τὸ αττδοΥοι Ξδύϊοθοχαιος 

βοβαπδοίξοτιι Θροιπσα,, Ὲ 
Βιπθεῖ, Φιδροϊοπεπ δι δειη ει || ϑαρρεδ, Θείίζαδεπ Πῖτ' ϑεπ. πίε Ξ 
“ἤθει Πῖς ἷε Φενίία δηετεν τε ἐπ δὲν δὲ ὥεπ. ᾿ 
ἀρηταπίαϊεπ. Θιυεὶ ϑἅποάεπ. 5. 9. ἴατέ οἱ ΞΞ-Ξ.80.. 

-6οῇ. οἰ 4.---, 666. «ὶ ὅ.--- βταπιδαΐ, δει)ε τυ Ὁ Ἕ 

“Πξαίοτίαἴτοπ 2: δειη]γεπ 9: 666. 16 «ά 2.-- 
ἰάδεπ. δῖον θεῖε. 11., δεξῖυ. κόρα ον... νταηε 
9. θπ|α66. εἴ. [ἰε “«( 1.--, ϑβοτιπείδπα δὲν ῦ 

σοῦ. ἰὸ «Κά 1.580. ἱκπάμει ὅδε 

-- ρταξε ϑθιπ|εῖπιπα, δπτ 1πι Ηἰατ κρον τ τς ποῦνε 
ϑδ[αήππαᾳ δειθες ϑΠιᾶβε. ἰᾶρε. 8. ὅπ ὧν 
86. ϑίμαρε. αοεοῦ. «Κ( 3.40, } Ξὲοδεπρεῖ, δειι]ε ιυβᾶρο, 
466. «Καὶ 2.90. ἐή σεν ον ρα οας 

: ᾿ ὉΠ ὲ 

Θεῖδε, ΘΗΙατϑείξεπ. σεῦ. μά 2.40.) ϑῆεις ὅοίᾳε οἱ 1.80. 

Θοπεῖ, τ λεννυ γπερ: ἐομὸ εὰς ϑίαππιαππ, ἐδουτοι ὦ  ρταϊηϊε 

6εῇ. τ β8 φίπΙοίεπτα ιν δία δε εν, 
δας, δος αῤξα τε: δίε πε. 1. ϑιμ||. 660. κἱ 4.40. 

οδετεπ !αἤοπ ὔδετον δᾶ δῶ επ- χη 8. ϑιδεειππιροπ: ομέ 1. 50, 
ἰῴμπεπ. 2. θα. σεῦ. κί 8.20, τ 50» θ: 5 
αοῦ. “48.600. κ᾽π8 ϑιδεειππρεπ: πἀπτίώ, Ὁοι ἄγε ἡπυβεταυῇαιε, 

θεἢ. (Κ 1.--, 1.00, 1.-- 8. ϑπ|. ᾳοδ. ἐκ 3 

ϑμΠάβοεπ. εἴ. μά 1.---, σεδ. ἡρίοῖς φσ δειήηεπ ΘΉΝΟΙΣ Ἷ 
νά. 1.40. βεῇ. «Αὶ ---.80. 

᾿ ᾿Ξ 

φτοίρενε ππεπίρε! Π ἢ ππὸὺ μοβίτεῖ θθπ δὲ δετιερένεάϑοηοιι Ι νοι 

Ἐ. ΘΟ. ξειθπεῖ ἱπ θεἰρ 6. 



ΒΕΠΙΟΌΙΑΕΙ 

ΑΟΟΘΕΘΕΝΤΙΒΟΞ 

ἼΝΟΒΗΤΟΒΌΜ ΤΟΌΥῚ115. 

ΒΕΟΈΝΒΌΙΤ 

ο΄ ἩΒΝΒΙΟΌΞ ΠΠΡΟΠΕῸΒ ΑΗΒΕΝΞ5. 

ΕΡΙΤΙΟ ΒΤΕΒΕΟΤΥΡΑ ΒΕΟΌΝΘΑ. 

ΕΣ σε θα -τ ΞΟ πα μονα : 

θυ . ΕΝ ΩΝ ΟΝ 

ξ ᾿- ὼὡ μὰν "" ΄ Ξ- Ξ » 

Ι χὰ - 

---- ὰ .-δ᾽ εἢ [ 

᾿ 

ΠΙΡΕΙΑῚ δὺ 

ΙΝ ΑΕΡΙΒΌΒ Β. 86. ΤΕΌΒΝΕΕΙ. ΛΞ ΕΘ. 9 

ΜΟΜΙΥ. ἡ ἉᾺ Ἧἐ « Δ. 





ΡΕΑΒΕΆΤΙΟ ΒΕΠΙΤΊΟΝΙΒΚ ΒΒΟΌΝΘΑΕ. 

(Οὐοπιῖρὶν αὖ ργίοτὶβ δα! οπ8. 4186 ἃ. 1850 ἰποθπὶ Υἱαιϊῖ, 

ΧΟΡ ΓΙ θι15 ἀἰγ θη 8 ΠΟΥΔΠῚ ΡΆΓΑΓῚ Ορογίογοῖ. 410 ἰθῆιροῦθ 
τηδϊογὶβ Βα ΟΙΙΟΟΥ πὶ αὐ θοονπὶ Θα  Π0Π18 ἰοπη5 ὈΓΙι15. ἰθχ- 
ἴαπὶ οαπὶ Ἀρραγδία οΥ 60 ΘΟπίϊΠ6η5. ἴθγθ δυβο  αἱ5 γαῖ. [{6- 
406 πυΐπ8 ΓΘΟΘΠΒΙΟΠ6πὶ Ρ] ΓΙ Π|185. 80 1118 ῬΓΙΟΓΘ ἀΐγθγβαπὶ ᾿ζΘΓΆΓΘ 
ΡΙδουϊ!, πῖϑδὶ σιοά οἱ ϑβρῃδὶπιαία υδθάδπι 1011] Ροϊθγϑηὶ οἱ 
Ππεοδόο ἱπ Αἀάθπα!5 θα ἐοπ8 πιαὶ ουἱβ ργοθαΐδθ γϑοῖρὶ. θυσπι 
ΥΘΓΟ ἢᾶθ0 ποΥᾶ ΓΘΟΘη510 ΘΟΠΡΙυΓα Θχμθθαῖ. 4ὰ86 ΟΟπιπιθηϊᾶ- 
Γἰ15 οἱ Ἰθχίοἱβ ἀθβιϊ πὰ θηἐ 85 ΠΠΓΟΠΘ5., ΡΑΓΕΠπὶ βὖθο Υἱγὸὺβ ποθὴ ἴη- 
ἀοοίοβ πιογαγὶ ροβϑὶπῦ, αὐ}6 γίβιπι οϑὲ ᾿ϑοίϊ μα πὶ ΠΟΥ ΔΓ ΠῚ, 
4ΔΓ ΠῚ 5ΘΠ5118 ΠΙΪΠῚ15 ἴπΠ Ἀρδγίο ροβίἰι8 δὲ. ὈΓΘΥ ΠῚ ἸΠΊΘΓΡΓΘ- 

[δ οπ 6 πὶ ργϑθπ 6 ΓΘ. 

ΤΗΒΟΟΒΙΤΌΟ . 

ΙΔ. 1, 9. οἷἐς ἀθδιιϊπαϊίναπι γοοΐβ οἷς. υἱ ἀμνός ἀμνίς. --- 
45. πυρραῖος '. 4ᾳ. πυρρός, αἱ ἐρυϑραῖος --Ξ ἐρυϑρός. οἵ. 
ΠΟΡΘΟΚ. ῬΑΓΔΠΡΡ. Ρ. 3519. --- δὅ. αἰολίχος ἀθμ! πα γαπι θονῖ- 
ὅαπι αἀϊ Θοἰγἱὶ αἰόλος.. αἱ ΙΥ, 90. πυρρέχος ἃ πυρρός. Ιδ]14. ϑ᾽ἃ- 
μα θοτίοθ ργὸ ϑέαμα. οἵ. ἘΔ]. 6τ. Π. ρ. 842. --- 62. ἐκλή- 
ϑειν. ΟΠ γ] ΟΠ πὶ ἱπίϊοογθ, οἵ. Βαΐϊπι. αΤ. 11. Ρ. 338. --- 89. 
ιαδρά ἰ. ὁ. χλευαστικῶς. νἱά. ΡΆΪ]Ο]. ΥΠ. ρΡ. 416. --- 106. 
Θυμβρίδος. [πίθ]Π|σὸ τοσΊΟ πο Π ΡΓΟΡΘ δ τυραν βἰἴδπι. --- 
110. Ἑλίκας ἰ. 6. Καλλιστοῦς. --- 128. ἐξ ὀρθῶν 50. ὁμ- 
μάτων. οἵ. τά 86. οἵ ϑόρῃ. 0. Β. 588. ἐξ ὁ ὑμμάτων ὀρϑῶν. 

Τὰ. 11,4. ποϑείκει Ὀοτῖοθ ρῥγὸ προσήκει. οἵ. Ὁ14}}. 1]. 
Ρ. 844. 586. --- 24. λᾶκος ῬΓῸ λῆκος, οἵ. ἤδβγοι. λάκος (166. 
λᾶκος). ἦχος. ψόφος. ---- 381. χαλκέον Ποτῖοθ ΡΓῸ χαλκεῖον. 

οἵ, Π14}}. Π. ῥ. 188. -- 60. παϑυπερπετέρω ἃς ἔτι καὶ 
νῦν, Ἰηυϊοιϊὶ (νη οἶδ) τἰδηιθ αὐῆις. οἵ. εἰς ἔτι καὶ νῦν 10. 



Ιν ΡΒΑΒΒΑΤΊΟ. 

οἶδη. ἀθ 58ογί. ο. 14. --ϑᾷ. ἐξαλλαξε. πιορίοηι τηθαπη αἰΐρπα- 
υἱί, Υἱά. ῬΆΠ10]. ἼΙ. Ῥ. 438. ---- 106. ἀέρσα θοτῖοθ ρὑγοὸ ἕρση. 
ἐέρση. ὈΪ41}1. 11. Ρ. 51. ττττ 111. ΤΠ 6 }ΠρῸ ,,αδρδοίμ 80 οῇβοίδπϑ, μὶ 
οσμο8 ἴῃ ἰεγταπι ἀοβρθτόπι. “"---- 121. ἰσηρθ περιελικτάν. -- 
127. τὰ φέλα ϑαρποπιῖοθ. --- 150. ἀτρεχές Βογίοθ ὑγὸ ἀτρε- 
κές. Ὀ14}}. 11. Ρ. 82. τ--- 151. ἀκράτως 80. κυάϑους. 

1ἃ. Π|Ι, 31. λέπος πγροοογίϑιϊοθ υὐ μύρον ΑΡ. Υ, 118. -- 
26. Αροβίορθϑβιβ: ., δ( δὲ ποῦ. τιογίαν -- (50. ἰπ σοπιρίθχυπι Ἔν 
ΡΡΟΡΘΓΆΒΟ). Θιοα υδτῸ αὐ (6 μογπιθί (1. ὁ. 1181), ἀμίοθ ὁ5."" 
πιθ ΠΙΟΓῚ. --- 28. ποτεμάξα το ὶ. 6. προσήνεγκε, ἐπάονς πο 
99. πῆχυς ὁμαλός. οιθλίμ5 μίανιιι5 ἰάθο4 6 ΡΙαίαβΌπΙΟ ᾿Ρ0Ρ0- 
βιίο. οἵ ΡογσιββοΣ, ϑθπῖϊπν. πρῇ γθάάοπβ. --- 80. ἃ Γραΐω., {Π|8 
Γραίου. . 

Τὰ} 1}Ὁ. 13. δ᾽ ΡΓῸ δὴ οἱ τι φαθρίι5. --- 39, κακογρα, 
σμῶων-ς 1.9. κακοφαγος ἃ 5ιγρο ΓΡΑ͂. υπάθ ἔγραε Ὁ] μι. . 
ἔτ. ῶ50. πολύγραος. γραστις. --- 83. Κρότωνα ρμτγὸ Κρότων.. 
Αἀ καλεῖ οἵ. Ηοπι. Θά. ρ, 382 5644. ---- 47. εἶξ ὦ, οἵ, δά 1], 4. -τ-- 
61. .-«4 πιοτίαγτμι ἴηι ΟΡ δγαί ““ ΟΌΒοΟΘπο, οἵ. μακει ΟΣ 

ἴγδις. οθβοοθπᾶ ρϑπογα βαἰἰαἰϊοη β ΡΟΙ]. ᾿Υ̓. 101. ΕἸΝ. 464, 50. 
τ δοίξ εν. ΘΟΗ ἤηότε 6586 Πογοά. ᾿Υ͂. . 

1α. ΡΥ, 9. ἀνακλέπτω ἃ 5ἰπρ| οὶ κλέπτω ΠΟη πι891}8 αἰ- 
ἴον! φυᾶπι ἀναρπάξω Ὁ ἁρπαζω. --- 14. μαῦτόν οχ μὰ αὐτόν. 
-- 24 ὅρισδε., ορρίφποτα, οἵ. Ὑῖγρ. ἘΟΙ. ΠῚ, 81. τε αἷο πιθοδιίην 
ψιο ρίσηογε οοτίθ8. --- 88, κὺ νᾶς: οαηῖ5 [εηιΐια. νὶά. ΡΆΠΟΙ. ΨἼ]. 
Ρ. 440.--- 43. ὗβος ϊ..6. λάγνος 8Ὁ ὕς. αἱ βοῦύβος ΙΝ, 17. (ΥἹά. 
ἱπῖν.) ἃ βοῦς. - 62..ποϑέ Ὀοτγῖοθ ὑγὸ ποϑέν. -- 95. λεετός 
γυϊρο πιϊπα5 γθοῖθ λετός βογί δἰ ὑπ. τ 101. ὦ ς. μδὲ δ΄ 66}106. ---- 

148. κερούτιδες. ἰαδοίναθ, νἱά. ῬΆΙ1ΟΙ. ΝῚ]. Ρ. 446. 
1α. ΥΠἼ, 4. 5. Ἰπίο!Πρὸ ,, αίγο ἔψοογο ογἱΐ, ηοϑιἰδϑίμιδ 

ἐη167᾽ μοριίίμπε, τἰίστα υθγὸ μηο ααἰθο ΟἸψίϊαθ, εἰ Ομαϊεοτιῖδ, τόφία 
ϑεέσρος. μ ἔτ᾽ ἀνωϑεν οἵ. Απιπιοη. Ρ. 48. ἀπόγονος δ᾽ ὃ ἤτοι 
υἱωνεὺς ἢ ἔτι ἄποϑεν. ΡΙαί. 668. ΧΙ. Ρ. 919. πατρὶ καὶ μητρὶ 
καὶ τοῖς ἔτι τούτων εἰς τὸ ἄνω γένεσι. --- {6. ὄρος εὐρυ μέ- 

ὁον 8 πιοπδ ἰαίο εἰοπιϊπαηδ ἱ. 6. ἰαΐθ ργοβρθοίδῃβδ . αἰΐα5. οἵ. 
Ηονγαί. Ερ. 1.11, 36. Ἰοσιιδ οὶ ἰα(6 πιαγῖβ ατὑτίοτ'. ---- 18. ὄρος 
ἀμφ᾽ ἐπ υὴἷς τὰ αἱ τπογιίο5 οἴγσοα «εἰοϊοϑαγιί. ----α 188. οἰναρέῃσι 

80. χαμευνίσι. ομῤτϊτμιδ ματηρίηοθῖδ. ---- 158. διεκραν ἀ- 
σατες ἀφια υδϑίγα [οπίαπα επιροταϑίϊδ, 508011. ἐπηγάσατε. 
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1ὰ. ΥΙΙΙ, 88. πήποκα Ὠοτῖοθ ρῥγὸ πώποτε. -- 48. ὦ δο- 
τίοϑ ρὑτὸ ὅϑεν Ρ6Γ δἰ γδ οί! ΟΠ 6 πὶ ΡΓΟ ἐκεῖϑεν οὗ. 

Ι΄. ΙΧ, 13. Ἰυπρο ὅσσον τι. --- 18, ὦ θογῖοθ Ρτο ὅϑεν. --- 
“7. ἐγκαγχάσατο κόχλῳ : οἵ. Β668011. ἐγέλασε χαρίεν ἐπὶ τῷ 
τοῦ χκόχλου ὀστράκῳ. Ηδδγοῖ!. καγχᾶτ ἄτι. ἀτάκτως γελᾷ. -- 
86. γαϑεῦσιν 68} ἀαΐ. ρ]αγ. 50. ὄμμασι. 

ΤΑΣ Χ΄, 18. χροΐξεται, εἰδὶ σογτπερίί ποοίθηι (ΡΙδαυΐ. Μϑη. 
4, 3, . ὅ1.)}». οἵ. χρῴξω. χραίνω. --- 48. ὑπνῶν Ὠοτῖοθ ρΓῸ 
ὑπνοῦν. 

1«. ΧΙ, 19. σφηλός ἱ. ᾳ. σκληρός νοὶ] δριμύς.. οἵ. Η65γ ἢ. 
8. γν. σφηλόν. σφειλόν. ἄσφηλοι, σπηλόν. ---- 89. μανοφό- 
ϑως ΓΘΟΙ 5 5ΟΓΙΒΙ ΠΣ 4ᾶπὶι μανν. 56Πη811 ΠΟΠ ΑἾΥΘ6ΓΒΟ. --- 57. 
μασεῦμαι ζἤαΐαγαπι γογθὶ μανϑάνω ῥΓῸ μήσομαι ἃ 5ΠΠΓΡΘ 
ΜΗΘ, υπά6 προμηϑής, Πρυμηϑεύς 811. ---- 59. πόϑ᾽ νἱά. 
ΒΙΡΓΑ ΔΑΥ͂, 62. ----65. πήποχ᾽ νΥἱά. ΔΑ 111. 38. ---66. λεπτύ- 
νοντα΄- πιαογϑοθηίοηι. 

1ὰ. χΠ, 18. ἔσπνιλος γϑυῖι5. βου δια {αᾶπὶ εἰσπνηλος 
δοάθπι 56Π81. ---- 85. ἐπειβῶται Ἰοπῖοθ ρῥγὸ ἐπιβοᾶται. 

1ᾳ. ΧΠΠ, 13. εἴκων οἵ, δὰ ΠΙ, 4. ---- 37. Κιανν 56. γῆν 
- θ6. μεταρσία 1. 4. μετέωρος 50. ἦν. [π|6]1Π|0 8 ..ΠᾶΥ]}5 81 - 
πιδπιθη 15 ἰηβίγποία οἵ ἰπ πᾶσ ἀδάποία γαῖ, αἵ 4] ρῥγο οί] 
Θϑϑοπῖ; βϑά νυρῖα ὑ54πιὸ δά πιθάϊδιη ποοίθπι ἤθγοθβ Ηδθγου θηι 
χρθοίδηξοβ οοπδίγιοία [ποθ απί. “΄ 

14. ΧΙΤ, ι. 5. ἄλλα τοιαῦτα ἢ. 6. πολλὰ χαίρειν. 
“4ἰσχένᾳ 30. λέγω. --- 11. βουβος. πιαρηιι8, 40 56π581 80- 
ῬΗΓΟΠ ΒΥΓΔΟαΒΔΠῈ8 βύβος (5ον. βῦβος) ἀϊχί556. ἰγαάϊξαν ΕἸ. 
216. 55.. νοχ ἃ βοῦς ἀονϊναία αἱ ΡΑΡΕΙΟα]ὰ ορ᾿ [αἴθ ἃ βοῦ νεὶ βύ. 
θ᾽ 46πι κοχλίας ε65ὲ οἶνος καχλάζων. πορφύρων.. υἱηιηι {ε- 
5οιέπι. ᾿ς, ΕΠ ΟΟΝβῖσοῦ ΒΟΙΠΘΓ. σψαγάθ υϑγι οὶ. “΄ -- 58, τὴν ὦ 
ἘΞΞ ἐχεῖϑεν. εἰ μᾶλας σόπαρ, οἵ. Ῥγονυ γ᾽ υπὶ ̓Αὔπο τἰα6 ἰαογπιαθ. 

- 46. οὐδ᾽ εἰ ἴοτθ ποη ἀϊῆον! ἃ ἰπιριιοἱ οὐδέ. οἵ. το 
ψ6βρ. 869. --- 58. ὑπόχαλκος. ριιοῖα [αῖδα οἱ ρογῇάδα, 
ΡΙαίΐατοιι. ΝοΓΑ]]. Ρ. 66. Α. οἱ Ηοτγοάϊαπ. Ρ. 447. ΡΙ6ΓΒ. 

1α. ΑΥ͂, 2. αὐυτεῖ ῬοτΓῖοθ ΡΓῸ αὐτοῦ. οἵ, Βορῃ. 0. Ο. 288. 
--- 18. ταὐτᾷ ἰ. 6. τῇ αὐτῇ --Ξ ὡσαύτως. --95. ἡνέδ᾽ ἐγών. 
ἐπ ὅσο, 1. 6. Ρτγοπιρίϑ Βπ| οἱ ραγαία δά αδοϊδπάσπι χιοά [1068 
(δά δυπάμππι). οἵ, Α}Ππὶ. ἢ. ἰπ Π 6]. 132, Ηογαΐ. δ. 1. 1. 1. --- 
21. αἷρετὸ βᾶμα, (ο116 ρεάφηι, οἵ. Ἐπτὶρ. Ττοδά. 342. -----ὧν ε ὅ- 
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δρυπτε. ἴοτὶς Ἰασογαία, οἵ. μαστιγίας. δρυφάς. ῬτονετΓθίαπι 
πάλιν αἷ γ. μ. χρ. κ. (οὔ. ργονογθίαπι πάλιν ἃ ὑς παρορίνει). 
γι ϑι5 [6165 πιο! δοπιπο [γαῖ νομπί, Ἐσποδθ Ρ᾽ στ ἐπι ποίδί. ----- 
3᾽.:. τὰν ψυχὰν προτέϑεικα ἀϊοίαπι ε5ὲ υἱ προδιδόναι τὴϊ 
ψυχήν βόορῇ. Απί. 399.. προβάλλειν ψυχήν Εατίρ. ΒΠ. 188.. οἴ, 
Εατγὶρ. ΡΒ. 810. ϑανάτῳ προτεϑέντα. --- 40. ἔππος ---- οπιῖ550 
ρΡ6Γ δροβίοροϑβίπ λακτίζει. φαοά ᾿αἰδὲ ἵπ Βθ απ 5 γϑγθ 8 χω- 
λὸν δ᾽ οὐ δεῖ τι γενέσϑαι. ---- 40. ἐξαπάτας κεκροτηὴμ ἕ- 
νοις ἴπ ξαΠαοὶςς οαοτοϊίαί!, οἵ. 5.6}011., ΗΘβγῃ. 5. γυ. κρότημα 
εἰ ἄκροτον. 508011. Ατῖδί. Νὰ. 369. --- 78. ἀϑαρέως 1. 6. 
ὑβριστικῶς. οἵ. ϑαῦρρ. ρὲ. Οτγῖξ. ῥ. 76. --- 88. ἐκ νασσᾶν 
βαπὲ νηττῶν παῖδες (αἰ Τῆδοση. 189. 1119. ἐκ κακοῦ 6581 κακοῦ 
παῖς) γοὶ νηττιδεῖς. 6 ἀ5 ΡΓΟΥΘΓΒ ΔΙ δὲ πιθίαροῦῖοο ἐδ ἱππὶ 
ἀϊοϊ᾽οπαπὶ ραίγοηυ πιϊοαγιπι οἵ, Ατιβίορῃ. Ρδο. 1067. ἀλωπεκι- 
δεῦσι εἱ Οταϊ πὶ γαλιδέως ἀρυὰ Ηοβγομίαπι. ϑοπίθπεϊα ᾿οιξῃγ 
Πᾶθο .-- δἱ δίσμέ απαίε5 οπιπία Πίαπίο οΥ6 οἰαηρθηί68. " --- 98. π έ- 
ουτιεν ῬοΓῖοθ ρτὸ πέρυσιν. ---- 101. Χρυσώ ερἰποίοπ επε- 
τίβ. τ 126. 1237. Μιλατίς Ὀοτίοθ ὑγο Μιλησίς ἱ. ᾳ. Μιλη- 
σία. ϑιεοηϊοπίϊα πᾶθο: ηημΠογ ΜΠΙΠρδία οἱ ραβίου ϑαπιῖιδβ αἰσοηΐ 
 Ἰοοίμς ΑἀοπΙαΙ εἰγαίιι5 ποϑβίθγ' δϑί, “ ἢ. 6. 16! βίγασι!α οΧχ ορίϊ- 

πὰ απ ϑπιῖᾶ ἰδθχίγίοιιπη ΜΠ βίαγαπιὶ ἀγὲθ ἔδοία βυπηΐ. --- 143. 

εἷξεῖς. νΥἱά. 44 Π|. 4. 

14. ΧΥ͂ΙΙΙ, 38. ἐπὶ ἔστ ῷᾧῷ. αα τοϊαπι ἱδαοπάαπι 

14. ΧΙΔ, 61. ἀκρόχλοος: ναῖαο ραΠηάμ5. 
1«. ΧΧ, 66. ἅμματα ὁρϑά . 6. κατ᾽ ὀρϑοπάλην. - 

918. χρατέουσι οδβὲ ἀαΐ. ΡΙαγ. ΡΑΓΕΟΙΡΙΪ., οὐ ΡΘΓ ποίαπι ἃπᾶ- 

οοΙ αἴ πἶαθ σοπαβ γϑγθαπὶ ἤπίίαπι δ αἰ ΡΓῸ τ καὶ ἐκ κρατέον- 

τος φῦσιν. “ 

14. ΧΧΊ, τι. μαλοπάραυος ΑθοΙοθ ργοῸ μαλοπάρειος 
θ14}}. 1. Ρ. 86. 

14. ΧΧΠ, 4. ὑπάσσαλος Αθο]ῖο6 ργὸ ὑπόσαλος. --- 6. 

κἀντιφίλησ᾽ ἐῶ. εἰ Νιοίαπι υἱοϊδδίηι πε] ποδρίδειπι ργαθθεγε 

εἴπαπι. -- 15. ἀκίδρας. οἵ. Ογτῖ!. ἀκεδρός. ὃ ἀσϑενής. 

Ηεβγοι. ἀκιδοωνάξω (τθοῖο 15. γοββίπβ ἀκεδρωπάξω).. ἀμ- 

βλυωπῶ. 
Ερῖρτ. ΡΊΙΠΙ, 5. πελωριστός ἱ. 6. περιβόητος. οἵ. Ηθ- 

“γοι. πελωρεύει. φανερῶς ποιεῖ (166. φανερόν), εἰ κελω- 
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ρύειν. βοαν. ---- ΧΙ, 6. ἀγρεμόνες ἱ. 4. δηίθα σταλικες. οἵ 
Ηθβυοῆ. ---- ΧΧΙΙ, 2. πολλοῖς 80. ἐνιαυτοῖς 

ΒΙῸ0Ο: 

Ι, Οοπίογαϊαν. μυϊὰβ ἰάγ}}} οἀϊθϊο 5ἰπρι!αγὶβ. --- ΥἹ, ὃ. 
ἴαπρο ποτιμοχϑεῖν. ---- ΥἹΙ, 4. Ιυηρ6 ποτιδέχεσϑαι. ---- 11,1. 
ἢ...» ποῖ ἕαπι {ϊπιθηΐ ψίαπι ἀπιαρί ."" ΡοΥα 5 δπηδηΐ αυδπὶ {πη ηΐ. τσ 

ΧΙ, 4. χα λεπά ῖ. 6. δεινά ῥτὸ ᾿βυθοίαπιῖνο. --- 8. ἀλῆτο Ὁο- 
τίοθ ργὸ ἡλᾶτο. --- 7. φιοα ἀδδίάογίμηι ργορμίβαϑαι. ---- ΧΙ, 
1. ροίϊι58 Ιουΐβ βία φιίαπι πιατίδ, οἵ. 1], 1. 

ΜΟΒΟΗΙὕΞ5. 

Ι. 868. [υπρθ ἀμφιδηνήεντος. οἰγομηποίγοα αγιϊβεϊοδῖ. 
δηνήεις Ἐ: “αἱ τεχνήξεις ἃ δῆνος. --- 66. 67. ἴυπρ ἔραξε πε- 
τηλά 1. 6. χαμαιπετῆ.  χαμαίζηλα. ἀιιηιϊϊα. ---- 11. 14. βασι- 
λῇα ἰ. ὁ. βασιλεῖα. τορίαπι. ---- Υς 7. πο  ϑ τος. ὁ50α5 
Ῥοπθῆϑβ., ἱπϑϑοαίοτ 8} δέλος. δέλεαρ. ΠΝ 

ΓΝΟΝΈ ΤΊ 

14. 1,16. ἐν ὑμετέροις κήδεσι ἰ. 6. ἰπ Οτρῃδὶ ΤΉγδοὶβ 
τιογίθ. --- 88. 6 8640}}}8 ΡΙογαπέθαβ οἵ. Ορρίδπη. Ιχ. 1. 2. -- 
89. ἀλκυονές ἱ. ᾳ. ἀλκυών ΕἸΝ. 66, 80. ΑΡΟ]]. ΒΝ. 1, 1088. 
αἴγεσι τατῖογ ἀΔ Εν! ἴογπια 8ἃ0 αἶγες. τὰ κύματα Ζωριεῖς 
Πεδγοι. 6 κὴῦ ξ οἵ. Ορρίδη. Ιχ. 1], 7. τὰς ὠδὰς δὲ εἰ κατα- 
παύειν μέλλοιειν (αἴ ἀλκυόνες). ἜΞΕ κὴυξ συνεχῶς ἐπειποῦ- 
σαι σιγῶσι. ---- 60. νομεύει ἘΣ “6: νωμᾷ: απίπιο υεγϑαί. ---ὄ 8: 

ἥφεε. οαρϊοναί ἱ. 6. ἀο]οοἰαθαί. ---- 119. οὐ φύγεν ὠδάν, 
οαπΐμ ποῦ αὐϑδίογ ΥἹίιι5 65ί. ---- 121]. 122, ρΓαρίογ παπο παθρῖαι 
Εἴϊαπι ἸαοΥ̓ψηι5 Πμίπὶ ξαίιιπι Ῥίογο. 

1α. 1,44. 1ὰπσὸ μή δὲ τὸν ἁ δέα,. πὸ απιαβίμηι ῳἱαθηι βιμίηη. 
14. 111, 18. φορμός . οΥΑ55.πὶ Ρἰβοδίογαπι ἐθβιπιθπ., 4υοά 

ἘΠ5 5'Π|}} ΡΓῸ ΟΘΓυ δ] ογαΐ. --- 15. κλήϑραν. οἵ. Ηδβυ ἢ. 
κλήϑρα. --- μοχλός. ---- 18. τραφεράν '. 6. ἤπειρον. ---- 
86. τε Πιδοίῃϊα ἵπ οἰϊυα : Ἰαϑοϊπίαταπι ἀγρυτνέα ργΓΟΥΘΓΒ 4115. υἱά. 
ῬΑγοθπιορτ. ἴ. Ρ. 448. --- 48. απιις Ῥτοίεπίας ἵποιγσυαῦδ ρίδοὶ 
Ἰαίμηηι ϑραίμιπι εοποθάφϑαπι. ---- 858. ὁγ κίν τον ἀδιπϊπαξίναπι νο- 
οἱβ ὑγκῖνος (πια16 ἴπ Ἰθχίοὶβ ὄγκῖνος) . πποίπιιδ, ἤαηιμ8. 
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Ια. Υ, 8. ῥόδα μάλων; τοβαθ σοπατίίηι, ΓΌΒΟΥ 68. --- 24 
λάϑον. οὐϊ][υϊοηθηι αΠ τ η8.. οἵ. Ἠομιη. Οἀ. ὃ. 221. φάρμακον 
-- κακῶν ἐπιλῆϑον ἁπάντων οἱ βυργὰ δά ΤΊΙθοοΓ. 1, 62. --- 
47. 48. Οοπβίγιθ ἐπερεισάμενος (τῷ λίϑῳ) ἄχρις γεισιπάδων 
τοίχου. --- 

1«. ΚΙ. 8. νόμος Ῥοτγῖοθ ρῥτὸ νόμους. θοίπάδ ἱπίεγργε- 
(ΓΘ: ,γίγιίοτ Γιμοοπιθαὶβ βίας ποη αἰἰοπαἰοηίοδ.. πὸ 60 φιίάθηι ψμοα 
Αομήπος ἐπ Ποίαπιίαθ οὐϑίοιῖο ἀογηιϊδθαί. “ -ττ 18. ἀἕερε. ἰαμ- 
αἴδιι5. δαϊοίοϑαί. 

1«. ΚΠ], 16. λίνον ἄκριτον. ρμίαψα μίμισήηοϑ δίγιθ αἰξογί- 
"πῖπιο δαοίρίθγιϑ,, οἵ. Νοπη. θίοπ. ΧΙΥΠΠ. 2386. (Ἔρωτες) εἰς λίνον 
ἄνδρα φέρουσι καὶ ἀγρώσσουσι γυναῖκα ---ι ῶ6. κροτέουσι: 
ογοραηί. τ 84. μαὐτὸν.. νἱά. δὰ ΤΉΘοον. Υ͂, 14. ---- 86. .. 40- 

Πλ5 ΡδβίογθῈ15 5815. ρα ΟἿ Γὰ οϑί. αὐ ΠΟΥ ἃΠῚ κοὐ ϊδδατα ΠΟἢ ΟΡὰὺΒ 
Βἰ1. ““ --- 61]. πεῖ ἐδ 5ῖ5 ποτὶ ατιρίϊι5 οὐδδαϊϊθγιθηι."" 

ΙΔ ΠῚ, 38. αὐλα ί. αὖῖβ πἴάϊιδ. αὐ αὖλις Ηοπι. Θά. Χ, 470. 
-- 66. φελοφλην ἤής, πιισατηιν ἀπιαγιδ, οἵ. Ἠδβγοῖ. φλῆφος 
(τθοὶθ ΘΙ μἸ51}8 φλῆνος) εὐ ΕἸ. 796. 10. 18... 1θὲ πιδ]6 φλη- 
νός βογὶρίαπι, ἴὰπὶ φλήναφος - φληναφάω. 

1ά. 11,1. βοῶν ἐπίουρος ἱ. 4ᾳ. βουκαῖος, ἀγαῖον Βοιπ) 
ΟΡΘ υἱθη8. --- 72. ἄγριον ἷ. 6. ἀγροίκως. ---- 1032. κι λοπέ- 
δαι. υἱ γυιοπέδαι. χειροπέδαι. Ὀοἰπάθ περισταδον 6ϑι ἱ. 4. 
πέριξ. οἱνομηιοίγοα : ἴαπρσθ. δαΐθπι περισταδὸν ἀμφὶ πόδεσσιν. 
αἱ Ορρίαπ. Ογη. Π, 359. περισταδὸν ἀμφιχυϑέντες. ῬοβίΡεπιο 
ἐγγὺς απέργων ἱπίογργθίαγθ ..ἷπ ργορίπαιο γθίϊπθηβ οἱ ἃ 

Ἰοπσίπαιδ γαραίϊοηθ ΡΓΟΠῚθΘη8. (ν΄ 114, ἕδνον. ἀοπηι, οἵ 

ΟΔ}Ππι. ἔτ. 198. --- 248. ευὐκτέανος ἱἷ. 4. εὐκτήδων. “μά 
γϑοίας τας μαϑϑοί. οἵ. ΤΉ Θβδαγ. ----- 364. ἤχμασα Ὁ ἐχμαζειν. 
ΘΟΠΒΙΡΙΠΘΈΓΘ. --- 70. ἐκκαπύσαι ἱ. 4. ἀποχαπύσαι. 

Οὐᾶθ ἴῃ ΔοσΘη 8 ἃ γα] σαγὶ οοπβιθίαα! πο ἀϊδοθάϊππὶ, 60- 
ἕαϊη ἴδγ 8 ΟΠ πὶ σαι1585 ἴῃ Ζολγϑῖὶ Ομαρϑίϊοτιῖθι5 Ερῖοῖδ ΘΧροβὶ- 

[88 ἰπγ 6 168. 

Β.1,. ΔΏΓΘΙΒ. 
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ΤΗΕΟΟσΕΙΤῚ ΠΟΥ ΠΑ. 

6.0}}, 1. 

Θύρσις ἢ Ὠιδή. 

ΘΥΡΣΙΣ.. 

Αδύ τι τὸ ψιϑύρισμα καὶ ἁ πίτυς αἰπόλε τήνα 
ἁ ποτὶ ταῖς παγαῖσι μελίσδεται. ἁδὺ δὲ καὶ τύ 
συρίσδες" μετὰ Πᾶνα τὸ δεύτερον ἀϑλον ἀποισῇ. 
αἴκα τῆνος ἕλῃ κεραὸν τράγον, αἶγα τὺ λαψῇ᾽ 
αἴχα δ᾽ αἶγα λάβῃ τῆνος γέρας. εἰς τὲ κατορρεῖ 
ἁ χίμαρος" χιμάρῳ δὲ καλὸν κρέας. ἔστέ κ᾽ ἀμέλξης. 

4]1ΠΟΖΟΣ. 

“ἄδιον ὦ ποιμὴν τὸ τεὸν μέλος. ἢ τὸ καταχές 
τῆν᾽ ἀπὸ τᾶς πέτρας καταλείβεται ὑψόϑεν ὕδωρ. 
αἴχα ταὶ Μοῖσαι τὰν οἰΐίδα δῶρον ἄγωνται. 
ἄρνα τὺ σακίταν λαψῇ γέρας᾽ αἱ δέ κ᾿ ἀρέσκῃ 
τήνας ἄρνα λαβεῖν. τὺ δὲ τὰν ὕϊν ὕστερον ἕξεῖς. 

ΘΥΡΣΙΙΣ:. 

δῇς ποτὶ τᾶν Νυμφᾶν, λῇς αἰπόλε τεῖδε καϑίξας 

συρίσδεν; τὰς δ᾽ αἶγας ἐγὼν ἐν τῷδε νομευσῶ. 

ΑΙΠΟΖΟΣ. 

Οὐ ϑέμις ὦ ποιμὴν τὸ μεσαμβρινόν, οὐ ϑέμις ἅμιν 
συρίσδεν. τὸν Πᾶνα δεδοίκαμες" ἦ γὰρ ἀπ᾿ ἄγρας 
τανίκα κεκμακὼς ἀμπαύεται᾽ ἔστι δὲ πικρύς. 

τ ᾿ ΄ - - 

ὡς τὸ χάταντες τοῦτο γεώλοφον αἵ τε μυρῖκαι. 
ΒΌΘΟΙ,. ΘΕ. Ί 
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καί οὗ ἀεὶ δριμεῖα χολὰ ποτὶ ῥῖνα κάϑηται. 
ἀλλὰ τὺ γὰρ δὴ Θύρσι τὰ Δάφνιδος ἄλγε ἀεέδες 
καὶ τᾶς βουκολικᾶς ἐπὶ τὸ πλέον ἵκεο μοίσας. 20 
δεῦρ᾽ ὑπὸ τὰν πτελέαν ἑσδώμεϑα., τῶ τε ̓ Πριήπω 
καὶ τᾶν Κρανιάδων κατεναντίον . ἅπερ ὁ ϑώκος 

τῆνος ὁ ποιμενικὸς καὶ ταὶ ὀρύνε αἱ δέ κ' ἀείσῃς: 
ΕΝ ᾿ ΄ Α , 9 ἢ 
ὡς ὁκα τὸν Λιβυαϑὲ ποτὶ Χρομιν ἀσας ἐρίσδων. 

αἶγα δέ τοι δωσῶ διδυματόκον ἐς τρὶς ἀμέλξαι. 25 
.} 3 » 5 Ὅτ :] ΄ , 
α δυ᾽ ἔχοισ᾽ ἐρίφως ποταμέλγεται ἐς δύο πέλλας. 

. ᾿ ͵ , ἄπ ἢ - 
καὶ βαϑὺ κισσύβιον κεκλυσμένον ἀδέϊ κηρῷ, 
ἀμφῶες νεοτευχές. ἔτι γλυφάνοιο ποτόσδον. 
τῷ περὶ μὲν χείλη μαρύεται ὑψόϑε κισσός. 

᾿ ο , , κι ᾿ 3 ἐ Βδεν. 

κισσὸς ἑλιχρύσῳ κεκομημένος᾽ ἃ δὲ κατ᾽ αὐτό 30 
καρπῷ ἕλιξ εἵλεῖται ἀγαλλομένα κρυκόεντι. 
ἔντοσϑεν δὲ γυνά. τὶ ϑεῶν δαίδαλμα τέτυκται, 
9 .Ὶ κ " Ἁ , .»»"» 

ἀδσκητὰ πέπλῳ τὲ καὶ ἄμπυκι. πὰρ δέ οἱ ἄνδρες 
καλὸν ἐθειράξοντες ἀμοιβαδὶς ἄλλοϑεν ἄλλος 
νεικείουσ᾽ ἐπέεσσι. τὰ δ᾽ οὐ φρενὸς ἅπτεται αὐτᾶς᾽ 15 
ΕΞ Ἢ - ᾿» Ν 
ἀλλ οκα μὲν τῆνον ποτιδέρκεται ἄνδρα γελᾶσα, 

ἄλλοκα δ᾽ αὖ ποτὶ τὸν ῥιπτεῖ νόον. οἱ δ᾽ ὑπ᾽ ἔρωτος 
δηϑὰ κυλοιδιόωντες ἐτώσια μοχϑίζοντι. 
τὼς δὲ μετὰ γριπεύς τε γέρων πέτρα τε τέτυκται 
λεπράς. ἐφ᾽ ἃ σπεύδων μέγα δίκτυον ἐς βόλον ἕλκει 40 
ὁ πρέσβυς. κάμνοντι τὸ καρτερὸν ἀνδρὶ ἐοικώς. 
φαίης κα γυίων νιν ὅσον σϑένος ἐλλοπιεύειν" 
ὧδέ οἵ ὠδήκαντι κατ᾿ αὐχένα πάντοϑεν ἷνες 
καὶ πολιῷ περ ἐόντι. τὸ δὲ σϑένος ἄξιον ἅβας. 

᾿ 5. ὦ "» ς ͵ ’ τυτϑὸν δ᾽ ὅσσον ἄπωϑεν ἁλιτρύτοιο γέροντος 4ὃ 
πυρραίαις σταφυλαῖσι καλὸν βέβριϑεν ἀλωά, 
τὰν ὀλίγος τις κῶρος ἐφ᾽ αἱμασιαῖσι φυλάσσει 
ἥμενος " ἀμφὶ δέ νιν δύ᾽ ἀλώπεκες. ἃ μὲν ἀν ὄρχως 
φοιτῇ σινομένα τὰν τρώξιμον, ἃ δ᾽ ἐπὶ πήρᾳ 
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πάντα δόλον κεύϑοισα τὸ παιδίον οὐ πρὶν ἀνησεῖν ὃν 
φατὶ πρὶν ἢ ἀκράτιστον ἐπὶ ξηροῖσι καϑέξῃ. 
αὐτὰρ ὃγ᾽ ἀνϑερίκοισι καλὰν πλέκει ἀκριδοϑήραν 
σχοίνῳ ἐφαρμόσδων᾽ μέλεται δέ οἵ οὔτέ τι πήρας 
οὔτε φυτῶν τοσσῆνον., ὅσον περὶ πλέγματι γαϑ εἴ. 
παντᾷ δ᾽ ἀμφὶ δέπας περιπέπταται ὑγρὸς ἄκανϑος, δ5 
αἰολέχον τοι ϑᾶμα τέρας τέ τι ϑυμὸν ἀτύξαι. 
τῶ μὲν ἐγὼ πορϑμεῖ Καλυδωνίῳ αἶγα τ ἔδωκα 
ὦνον καὶ τυρόεντα μέγαν λευκοῖο γάλακτος" 
οὐδέ τί πω ποτὶ χεῖλος ἐμὸν ϑίγεν, ἀλλ᾽ ἔτι κεῖται 
ἄχραντον. τῷ κά τυ μάλα πρόφρων ἀρεσαίμαν. θ0 
αἴκά μοι τὺ φίλος τὸν ἐφίμερον ὕμνον ἀείσαις. 

κοὔτί τυ κερτομέω. πόταγ᾽ ὥγαϑέ᾽ τὰν γὰρ ἀοιδάν 
οὔ τί πᾳ εἰς ᾽άΐδαν γε τὸν ἐκλάϑοντα φυλαξεῖς. 

ΘΥΡΣΙΣ. 
(βιδή.) 

ἤάρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίλαι Κρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 
τ 

Θύρσις ὅδ᾽ ὥξ Αἴτνας. καὶ Θύρσιος ἀδ᾽ ἁ φωνά. δδ 
᾿- ἄρον Φ ἰκὸ “ » πεῖ πο ἄρ᾽ ἦσϑ'᾽, ὅκα Δάφνις ἐτάκετο. πεῖ ποκα 

’ 

Νύυμφαι; 

ἢ κατὰ Πηνειῶ καλὰ τέμπεα. ἡ κατὰ Πίνδω; 
οὐ γὰρ δὴ ποταμοῖο μέγαν ῥόον εἴχετ᾽ ᾿ἀνάπω. 
οὐδ᾽ Αἴτνας σκοπιάν. οὐδ᾽ ́ άκιδος ἱερὸν ὕδωρ. 

» - ΝΑ ’ » 2.2 - 
ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίλαι ἄρχετ ἀοιδᾶς. το 

-" Ἁ -“ -" ’ 2 ’ 

Τῆνον μὰν θῶες. τῆνον λύκοι ὥρυσαντο. 

τῆνον χῶκ δρυμοῖο λέων ἔκλαυσε ϑανόντα. 
» -» Ε: , "» 4, » 
ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίλαι ἄρχετ ἀοιδᾶς. 

Πολλαί οἱ πὰρ ποσσὶ βόες. πολλοὶ δέ τὲ ταῦροι. 
πολλαὶ δ᾽ αὖ δαμάλαι καὶ πόρτιες ὠδύραντο. Τδ 

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίλαι ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. Τὸ 
1: 
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α' Ἦνϑον τοὶ βοῦται., τοὶ ποιμένες αἰπόλοι ἦνϑον᾽" 80 
πάντες ἀνηρώτων, τί πάϑοι κακόν. ἦνϑ᾽ ὁ Πρίηπος 
κἤῆφα᾽ ..ΖΔάφνι τάλαν. τί νυ τάκεαι; ἁ δ᾽ ἔτι κώρα 
πάσας ἀνὰ κράνας, πάντ᾽ ἄλσεα ποσσὶ φορεῖται. 

80 ξαλῶ σ᾽, ᾧ δύσερώς τις ἄγαν καὶ ἀμήχανος ἐσσί." 8 

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίλαι ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 584 

β΄ »"δἰπόλος ὄχκ᾽ ἐσορῇ τὰς μακάδας οἷα νϑϑόν»" 57 

τάκεται ὀφϑαλμώς. ὅτι οὐ τράγος αὐτὸς ἔγεντο “΄ 
» -» - , μέ 39. - 

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίλαι ἀρχετ ἀοιδᾶς. 

85 β΄. Καὶ τὺ δ᾽ ἐπεί κ' ἐσορῇς τὰς παρϑένος οἷα γελᾶντι,, 90 

τάκεαι ὀφθαλμώς,, ὅτι οὐ μετὰ τῇσι χορεύεις.“ 9] 
ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίλαι ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 

"1. γ Ἦνϑέγε μὰν ἁδεῖα καὶ ἁ Κύπρις γελόωσα, 96 

λαδρὰ μὲν ἐκγελόωσα. βαρὺν δ᾽ ἀνὰ ϑυμὸν ἔχοισα, 

8ὺ κεἶπε᾽ »τύ ϑην τὸν Ἔρωτα κατ εὔχεο Ζάφνι ἐμόν... 

ἦρ᾽ οὐκ αὐτὸς Ἔρωτος ὑπ᾿ ἀργαλέω ἐλυγίχϑης ν΄ 

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι πάλιν ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 

γ᾽ Τὰν δ᾽ ἄρα χὡ Ζάφνις ποταμείβετο᾽ Κύπρι βαρεῖα, τοὶ 

Κύπρι νεμεσσατά. Κύπρι ϑνατοῖσιν ἀπεχϑής" 

56. ἤδη γὰρ φράσδῃ πάνϑ᾽ ἅλιον ἄμμι δεδυκεῖν ; 

, “ἄφνις κὴν ᾿4ΐδα κακὸν ἔσσεται ἄλγος Ἔρωτι." 

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖδαι πάλιν ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς 

γ΄ ..Εἰ λέγεται τὰν Κύπριν ὃ βουκόλος, ἕρπε ποτ᾽ Ἴδαν. τ05 

ἦνϑ᾽ “Ἑομᾶς πράτιστος ἀπ᾽ εὦρεος. εἶπε δέ: Δάφνι. ΤΊ 

τίς τυ κατατρύχει; τίνος ὠγαϑὲ τόσσον ἔρασσαι; 18 

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίλαι ἄρχετ' ἀοιδᾶς. 19 

βούτας μὰν ἐλέγευ. νῦν δ᾽ αἰπόλῳ ἀνδρὶ ἔοικας. 80 

τὼς δ᾽ δ᾽ οὐδὲν -ποτελέξαϑ' ὁ βουκόλος . ἀλλὰ τὸν αὑτῶ 

᾿ἄνυε πικρὸν ἔρωτα. καὶ ἐς τέλος ἄνυε μοίρας. 

“ἕρπε ποτ ᾿Δγχίσην. τηνεῖ δρύες. ὧδε κύπειρος. τοῦ 
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Ι δι, ς κε ᾿ - ͵΄ 
ἡραῖος χω ἄδωνις ὁπεῖ καὶ μῆλα νομεύει. 

3 γ - ΄ Ξ3 μΑ 
αὕτις ὅπως στασῇ 4ιομήδεος ἀσσον ἰοῖσα. 

καὶ λέγε" τὸν βούταν νικῶ Δάφνιν, ἀλλὰ μάχευ μοι." 
» - μϑς, ΄ "» ψϑσ - 

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι πάλιν ἀρχετ ἀοιδᾶς. 
3 ΄ 3 - ἘΝ δ, ὁ. 39) δῷ ΄ » 
ὦ λύκοι. ὦ θῶες. ὦ ἀν ὥρεξα φωλᾶδες ἄρκτοι. 

σόν ς ΄ τ ᾿ ᾿ ΄ 2 πα δ. ΟΡ 

χαέρεϑ' “ὁ βουκόλος ὕμιν ἐγὼ Ζίαφνις οὐκέτ ἂν υλαν, 
ΠΕ ν Φ.5. κι , 2 "» ἜΡΓ ΤΟ , 

οὐκέτ ἀνα δρυμῶς. οὐκ αλόεα. χαῖρ Αρέϑοισα 
Α ΄, " πὲ " ᾿ ’ -“ ςς 

καὶ ποταμοί, τοὶ χεῖτε καλὸν κατὰ Θυμβρίδος υδῶωρ. 
» - μ᾿ , » 3 ΜΙ - 

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι πάλιν ἀρχετ ἀοιδᾶς. 

ΠῚ. δ΄. Ὦ, Πὰν Πάν. εἴτ᾽ ἐσσὶ κατ᾽ ὥρεα μακρὰ Δυκαίω. 

Ε 

εἴτε τύγ ἀμφιπολεῖς μέγα Μαίναλον. ἔνϑ᾽ ἐπὶ νᾶσον 

τὰν Σικελάν. Ἑλίκας δὲ λίπ᾽ ἠρίον αἰπύ τε σᾶμα 

τῆνο Πυκαονίδαο. τὸ καὶ μακάρεσσιν ἀγατόν."“" 
λήγετε βουκολικᾶς Μοῖσαι ἴτε λήγετ᾽ ἀοιδᾶς. 

Ἔνϑ᾽ ὥναξ καὶ τᾶνδε φέρευ πακτοῖο μελίπνουν 
ἐκ κηρῶ σύριγγα καλάν. περὶ χεῖλος ἑλικτάν" 
ἢ γὰρ ἐγὼν ὑπὶ ἔρωτος ἐς "άϊδος ἕλκομαι ἤδη. 
Ζάφνις ἐγὼν ὅδε τῆνος ὁ τὰς βόας ὧδε νομεύων. 

Ζάφνις ὃ τὼς ταύρως καὶ πόρτιας ὧδε ποτίσδων." 

λήγετε βουκολικᾶς Μοῖσαι ἴτε λήγετ᾽ ἀοιδᾶς. 

Νῦν δ᾽ ἴα μὲν φορέοιτε βάτοι. φορέοιτε δ᾽ ἄκανϑαι. 
ἃ δὲ καλὰ νάρκισσος ἐπὶ ἀρκεύϑοισι κομάσαι" 
πάντα δ᾽ ἔναλλα γένοιντο. καὶ ἁ πίτυς ὄχνας ἐνείκαι. 
ΖΙάφνις ἐπεὶ ϑνάσκει. καὶ τὰς κύνας ὥλαφος ἕλκοι. 
κὴἠξ ὀρϑῶν τοὶ σκῶπες ἀηδόσι γαρύσαιντο."“ 

3 " - ι ΄ ᾿ 
ὧδε καλὸν βομβεῦντι ποτὶ σμάνεσσι μέλισσαι. 

» - « , 3 3 - 

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίλαι ἄρχετ ἀοιδᾶς. 

χαὶ πτῶκας βάλλει καὶ ϑηρία πάντα διώκει. 
» - » " τς. - 
ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίλαι ἀρχετ ἀοιδᾶς. 

ἄρχετε βουκολικᾶς ΜΜοῖσαι φίλαι ἄρχετ ἀοιδᾶς. 
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λήγετε βουκολικᾶς Μιοῖσαι ἴτε λήγετ᾽ ἀοιδᾶς. 
125 δ΄ Χὼ μὲν τόσσ᾽ εἰπὼν ἀνεπαύσατο᾽ τὸν δ᾽ ᾿Φφροδίτα 

180 

80 

ἤϑελ᾽ ἀνορϑῶσαι᾽ τά γε μὰν λίνα πάντα λελοίπη 

ἐκ Μοιρᾶν. χὡ Δάφνις ἔβα ῥόον: ἔκλυσε δίνα 1460 
᾿ ΄᾿ ΄᾿, » Ἁ ᾽ Γ “4 - 

τον Μοίσαις φίλον ἀανδρα. τὸν οὐ Νυμφαισιν ἀπεχϑή. 

λήγετε βουκολικᾶς Μοῖσαι ἴτε λήγετ᾽ ἀοιδᾶς. 

Καὶ τὺ δίδου τὰν αἶγα τὸ τε σκύφος. ὥς κεν ἀμέλξας 
σπείσω ταῖς Μοίσαις. ὦ χαίρετε πολλάκι Μοῖσαι. 
χαίρετ᾽, ἐγὼ δ᾽ ὗμιν καὶ ἐς ὕστερον ἅδιον ἀσῶ. [4 

41Π020Σ. 

Πλὴρές τοι μέλιτος τὸ καλὸν στόμα Θύρσι γένοιτο. 
πλῆρές τοι σχαδόνων. καὶ ἀπ Αἰγίλω ἰσχάδα τρώγοις 
ἁδεῖαν. τέττιγος ἐπεὶ τύγα φέρτερον ἄδεις. 
ἡνίδε τοι τὸ δέπας" ϑᾶσαι φίλος, ὡς καλὸν ὄσδει" 
ἙὩρᾶν πεπλύσϑαί νιν ἐπὶ κράναισι δοκησεῖς. ιὅ0 
ὧδ᾽ ἴϑι Κισσαίϑα, τὺ δ᾽ ἄμελγέ νιν. αἴ δὲ χίμαιραι, 
οὐ μὴ σκιρτασεῖτε., μὴ ὁ τράγος ὗμιν ἀναστῇ. 

1ἀγ}}. 1]. 
Φαρμακεύτριαι. 

Πᾷ μοι ταὶ δάφναι; φέρε Θέστυλι. πᾷ δὲ τὰ φιάτρα; 
στέψον τὰν κελέβαν φοινικέῳ οἰὸς ἀώτῳ. 

ὡς τὸν ἐμὸν βαρὺν εὖντα φίλον καταδήσομαι ἄνδρα, 
ὅς μοι δωδεκαταῖος ἀφ᾽ ὦ τάλας οὐδὲ ποϑείκει, 
οὐδ᾽ ἔγνω. πότερον τεϑνάκαμες ἢ ξοοὶ εἰμές. 5 
οὐδὲ ϑύρας ἄραξεν ἀνάρσιος. ἦρά οἵ ἀλλᾷ 
ὥχετ᾽ ἔχων ὃ τ᾽ Ἔρως ταχινὰς φρένας ἅ τ᾽ ̓ ἀφροδίτα. 
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βϑασεῦμαι ποτὶ τὰν Τιμαγήτοιο παλαίστραν 
αὔριον. ὥς νιν ἴδω καὶ μέμψομαι οἷά μὲ ποιεῖ. 

νῦν δέ νιν ἐκ ϑυέων καταδήσομαι. ἀλλὰ Σελάνα 
φαῖνε καλόν᾽ τὶν γὰρ ποταείσομαι ἄσυχε δαῖμον, 
τᾷ χϑονίᾳ ϑ᾽ Ἑχκάτα. τὰν καὶ σκύλακες τρομέοντι 
ἐρχομέναν νεκύων ἀνὰ τήρία καὶ μέλαν αἷμα. 
χαῖρ᾽ Ἑκάτα δασπλῆτι, καὶ ἐς τέλος ἁμὶν ὀπάδει 
φάρμακα ταῦτ᾽ ἔρδοισα χερείονα μήτέ τι Κίρκης 

μήτέ τι Μηδείας μήτε ξανϑᾶς Περιμήδας. 
3. " - ᾿Ν " 

Ἰυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 

ἴάδλφιτά τοι πρᾶτον πυρὶ τάκεται᾽ ἀλλ᾽ ἐπίπασσε 
Θεστυλί. δειλαία. πᾷ τὰς φρένας ἐκπεπότασαι; 
- ΄ ἤρά γέτοι μυσαρὰ καὶ τὶν ἐπίχαρμα τέτυγμαι; 

κ 

πάσσ᾽ ἅμα καὶ λέγε ταῦτα ..«τὰ 4έλφιδος ὄστια 
τ ςς 

πασσῶω. 
- μι Ἁ - ᾿] Α - ᾿ " 

ἴυγξ, ἕλκε τυ τῆνον ἐμον ποτὶ δῶμα τὸν ἀνδρα. 
ν Ὡς ΄ 

“Ζέλφις ἔμ᾽ ἀνίασεν" ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ Ζέλφιδι δάφναν 
5: ε “-“ τ - ς 

αἴϑω᾽" χῶς αὑτα λᾶκον μέγαν ἔκπυρος ἀσε. 
3 ΄ μι. 2 οἋχ ᾿ “ ψ»-. δ᾽ ς 

κηἠηξαπίνας ἀφϑη,. κοὐδὲ σποδὸν εἴδομες αὐτᾶς. 
.» ᾿ , ἢ, ι τ Φ ΘΠ ΄ 

οὕτω τοι καὶ Ζ:έλφις ἐνὶ φλογὶ σαρχ ἀμαϑύνοι. 

ἴυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 

Νῦν ϑυσῶ τὰ πίτυρα, τὰ δ᾽ ̓ άρτεμι καὶ τὸν ἀναιδῆ 
κινήσαι κ' ἀδάμαντα καὶ εἴτί περ ἀσφαλὲς ἄλλο. 

΄ τ 2 ᾽ ΄ 

Θεστυλί. ταὶ κύνες ἁμιν ἀνὰ πτόλιν ὠρύονται. 

ἁ ϑεὸς ἐν τριόδοισι" τὸ χαλκέον ὡς τάχος ἄχει. 
Ξ [ Ἁ - ". κ - ᾿ » 

ἴυγξ,. ἕλκε τυ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τον ἄνδρα. 
- Ξ να ΄ “- » 3." ἔ 
Ἡνίδε σιγῇ μὲν πόντος. σιγῶντι ὃ ἀῆται 

ἁ δ᾽ ἐμὰ οὐ σιγῇ στέρνων ἔντοσϑεν ἀνία. 
9 ᾽ , - ΄͵ [2 , 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τήνῳ πᾶσα καταίϑομαι. ος μὲ τάλαιναν 
ἀντὶ γυναικὸς ἔϑηκε κακὰν καὶ ἀπάρϑενον εἶμεν. 

Ξ- ἐΕΆ » ᾿ » 

ἴυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 

20 

25 
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. - " , ΕῚ Ἀ , , ΄ 

Ως τοῦτον τὸν κηρὸν ἔγῶ συν δαίμονι τάκῶ, 
ΞΎΣΕΟΟΣι ς ΄, 3 ΄ 

ὡς τάκοιϑ᾽ ὑπ ἔρωτος ὁ Μύνδιος αὐτίκα Ζέλφις. 
ἘΞ, “ ς 

χὡς δινεῖθ᾽ ὅδε ῥόμβος ὁ χάλκεος ἐξ᾿ ἀφροδίτας, 
ν - ἜΣ ΝΣ: 

ὡς τῆνος δινοῖτο ποϑ' ἀμετέρῃσι ϑύρῃσιν. 
ἴυγξ. ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 

Ἐς τρὶς ἀποσπένδω καὶ τρὶς τάδε πότνια φωνῶ" 
εἶτε γυνὰ τήνῳ παρακέκλιται εἴτε καὶ ἀνήρ. 

΄ Ε ΄ -“ , 

τόσσον ἔχοι λάϑας. ὅσσόν ποκα Θησέα φαντί 

ἐν 4Δίᾳ λασϑῆμεν ἐὐπλοκάμω ᾽Ζριάδνας. 
5, “ Χ - ΓἈΡΑῚ Ὶ - ν » 
ἴυγξ. ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 

3 -» ᾽ » 

Ἱππομανὲς φυτόν ἐστι παρ᾽ ᾿ρκάσι. τῷ δ᾽ ἐπὶ πᾶσαι 
καὶ πῶλοι μαίνονται ἀν᾽ ὥρεα καὶ ϑοαὶ ἵπποι. 
ὡς καὶ 4έλφιν ἴδοιμι. καὶ ἐς τόδε δῶμα περάσαι 
μαινομένῳ ἴκελος λιπαρᾶς ἔκτοσϑε παλαίστρας. 

ἴυγξ. ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 

Τοῦτ᾽ ἀπὸ τᾶς χλαίνας τὸ κράσπεδον ὥλεσε “ἔλφις, 
ὥγὼ νῦν τίλλοισα κατ᾽ ἀγρίῳ ἐν πυρὶ βάλλω 7 ἷ Α 7906 9 ν ᾿ 

- , ΄ , 2 Ἔ 
αἰαῖ Ερως ἀνιαρὲ. τό μευ μέλαν ἐκ χροὸς αἷμα 
᾽ ΤΙ - “ ᾿ , , 
ἐμφὺς ὡς μμνᾶτις ἀπαν ἐκ βδέλλα πεπωῶκας; 

ἴυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 
΄ ,Ἶ , Ἁ » -» 

Σαύραν τοι τρίψασα κακὸν ποτὸν αὔριον οἰσῶ. 
, ἐὰν »" - ς Θεστυλί. νῦν δὲ λαβοῖσα τὺ τὰ ϑρόνα ταῦϑ᾽ ὑπόμαξον 

τᾶς τήνω φλιᾶς καϑυπερτέρω ἃς ἔτι καὶ νῦν. 
καὶ λέγ᾽ ἐπιφϑύξοισα" ..τὰ 4Δέλφιδος ὕστια μάσσω."“ 

ἷΐυγξ. ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 

Νῦν δὴ μούνα ἐοῖσα πόϑεν τὸν ἔρωτα δακρύσω; 
ἐκ τήνω δ᾽ ἀρξῶ, τίς μοι κακὸν ἄγαγε τοῦτο. 
3 ς -, « Ε ΄ 
ἡνϑ᾽ ἃ τῶ Εὐβούλοιο καναφόρος ἁμιν ᾿΄ναξῶ 

»" ΄ Α » 

ἄλσος ἔς ̓ Δρτέμιδος, τᾷ δὴ τόκα πολλὰ μὲν ἄλλα 

ἐκ ϑυμῷ δέδεμαι. ὃ δέ μευ λόγον οὐδένα ποιεῖ. 

80 

60 
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, ΄ 4 } ᾿" ᾿ 
ϑηρία πομπεύεσκε περισταδόν. ἐν δὲ λέαινα. 

’ ΄ 2 4. ΘῈ “ ΄ ᾿ , 

φοαξεὸ μευ τον ἔρωϑ' οϑὲν ἵκετο, πότνα Σελαᾶνα. 
΄ “ν ς α, Καί μὶ ἃ Θευχαρέδα Θρᾷσσα τροφὸς ἁ μακαρῖτις 

ἀγχίϑυρος ναίοισα κατεύξατο καὶ λιτάνευσε 
. . ΄ μς τὰν “πὰ ἃ , 

τὰν πομπὰν ϑασασϑαι᾿ ἐγὼ δὲ οὗ ἃ μεγαλοιτος 

ὡμάρτευν βύσσοιο καλὸν σύροισα χιτῶνα 
3 , » ΄ ᾿ ΄ 
ἀμφιστειλαμένα,, τὰν ξυστέδα ταν Κλεαρίστας. 

ἔ ’ Ἁ Π2 3 ὦ) “, ς , 

φράξεο μευ τὸν ἔρωϑ᾽ οϑὲν ἵκετο, πότνα Σελανα. 
5 2 ' - 

Ἤδη δ᾽ εὖσα μέσαν κατ᾽ ἀμαξιτόν. ἁ τὰ Πυχᾶνος, 
- ς » 

εἶδον Ζέλφιν ὁμοῦ τι καὶ Εὐδάμνιππον ἰόντας, 
δ 5. , Χ ς ’ ΄ τοῖς δ᾽ ἣν ξανϑοτέρα μὲν ἑλιχρύσοιο γενειάς, 

“ 

στήϑεα δὲ στίλβοντα πολὺ πλέον ἢ τὺ Σελάνα. 
ὡς ἀπὸ γυμνασίοιο καλὸν πόνον ἄρτι λιπόντων. 

΄ εῚ ΕἾ γ Δ “, ΄ ΄ 
φραξεὸ μευ τὸν ἔρωϑ' οϑεν ἵκετο. ποτνὰ Σελανα. 

κλ....:. ς 
Χὼς ἴδον. ὡς ἐμάνην. ὥς μοι πυρὶ ϑυμὸς ἰάφϑη 

᾿Ὶ ᾿ , , Ἵ; -» 

δειλαίας τὸ δὲ κάλλος ἐτάκετο, κοῦτέ τι πομπᾶς 
, ᾽ ΄ ἀγα Ὁ ΄ ᾿Ξ ἂἶ Τὰ 15 

τήνας ἐφρασάμαν. οὐδ᾽ ὡς πάλιν οἴκαδ᾽ ἁπῆνϑον 
ἔγνων ἀλλά μέ τις καπυρὰ νόσος ἐξάλλαξε. 
κείμαν δ᾽ ἐν κλιντῆρι δέκ᾽ ἄματα καὶ δέκα νύκτας. 

, ΄, ᾿ “ 2 ὦ “᾿ , ΄ 
φυαζεὸ μευ τὸν ἔρωϑ' οϑὲν ἵκετο. ποτνὰ Σελανα. 

ς " Καί μευ χρὼς μὲν ὁμοῖος ἐγένετο πολλάκι ϑάψῳ, 
ἢ 3 »" » ͵ 

ἔρρευν δ᾽ ἐκ κεφαλᾶς πᾶσαι τρίχες, αὐτὰ δὲ λοιπά 
᾽ ΕἼ ΄, ὑστί ἔτ᾽ ἧς καὶ δέρμα. καὶ ἐς τίνος οὐκ ἐπέρασα, 

ι "»Ἤ , “τ 
ἢ ποίας ἔλιπον γραίας δόμον, ἅτις ἐπᾷδεν ; 
3 5. ἢ 2 οχ ᾽ φῶ Ὁ ᾿ . Ε ΄ 
ἀλλ᾽ ἧς οὐδὲν ἐλαφρόν᾽ ὁ δὲ χρόνος ἄνυτο φευγῶν. 

,ἷ ’, ᾿Ὶ " 9.6} δ Ἃ “ 

φράξεὸ μευ τὸν ἔρωϑ' οϑεν ἵκετο. πότνα Σελανα. 

Χοὕτω τᾷ δούλα τὸν ἀλαϑέα μῦϑον ἔλεξα" 
»ἐἶ ἄγε Θεστυλί μοι χαλεπᾶς νόσω εὑρέ τι μᾶχος. 

πᾶσαν ἔχει μὲ τάλαιναν ὁ Μύνδιος" ἀλλὰ μολοῖσα 
τήρησον ποτὶ τὰν Τιμαγήτοιο παλαίστραν" 

τ 

1δ 
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-. ᾿ν ς στ ὧν τηνεῖ γὰρ φοιτῇ, τηνεῖ δὲ οἵ ἁδὺ καϑῆσϑαι." 
΄ ΄ ᾿Ὶ ΠῚ 3 ὙἫ δ ΄ Ἕ 

φραξεο μευ τὸν ἔρωϑ' οϑεὲν ἵκετο. πότνα Σελανα. 
΄ [κι -» 

»Κήπεί κά νιν ἐόντα μάϑῃς μόνον, ἄσυχα νεῦσον, 0} 
κεῖφ᾽ ὅτι Σιμαίϑα τυ καλεῖ. καὶ ἀφαγέο τᾷδε." 

ε Ῥ ες 3...Ξ ῬῈ Ἐ 7 ή ν ᾿] ΄ 2 Α ᾽ ι ἡ 

ὡς ἐφάμαν᾽ ἃ δ᾽ ἡνϑε καὶ ἄγαγε τὸν λιπαρόχρων 
ΝΥ δ ΄ ᾿ ἘΞ ΠΟΆ , ς 5 τ 

εἰς ἐμὰ δώματα Ζέλφιν" ἐγὼ δέ νιν ὡς ἐνόησα 
2 ΄ ς Α δ Ἁ 9 ’ δὶ Ἂ 

ἄρτι ϑύρας ὑπὲρ οὐδὸν ἀμειβόμενον ποδὶ κούφῳ, 
ι ᾿ Ω 

φράζξεό μευ τὸν ἔρωϑ᾽ ὅϑεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. "0 

Πᾶσα μὲν ἐψύχϑην χιόνος πλέον, ἐκ δὲ μετώπω 
΄, ΄ , 3 

ἱδρώς μευ κοχυδεῦκεν ἴσον νοτέίαισιν ἀέρσαις, 
» 3 3. Ων 

οὐδέ τι φωνᾶσαι δυνάμαν, οὐδ᾽ ὅσσον ἐν ὕπνῳ 
κνυζξεῦνται φωνεῦντα φίλαν ποτὶ ματέρα τέκνα᾽ 

-" ΄ 

ἀλλ᾽ ἐπάγην δαγῦδι καλὸν χρόα πάντοϑεν ἴσα. ΠῚ 
“, 

φράζεο μευ τὸν ἔρωϑ᾽ ὅϑεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. 

Καί μὶ ἐσιδὼν ὥστοργος ἐπὶ χϑονὸς ὄμματα πάξας, 
ἕξετ᾽ ἐπὶ κλιντῆρι καὶ ἕξόμενος φάτο μῦϑον᾽" 
ο᾽ἦρά μὲ Σιμαίϑα τόσον ἔφϑασας, ὅσσον ἐγώ ϑὴην 
πρᾶν ποκα τὸν χαρίεντα τρέχων ἔφϑασσα Φιλῖνον, 115 

ἐς τὸ τεὸν καλέσασα τόδε στέγος ἠμὲ παρεῖμεν.““ 
φράζεό μευ τὸν ἔρωϑ᾽ ὅϑεν ἵκετο. πότνα Σελάνα. 

Ἦ νϑον γάρ κεν ἐγών. ναὶ τὸν γλυκὺν ἦνϑον Ἔρωτα 
ἢ τρίτος ἠὲ τέταρτος ἐὼν φίλος αὐτίκα νυκτός, 
μᾶλα μὲν ἐν κολποισι Διωνύσοιο φυλάσσων, 120 
κρατὶ δ᾽ ἔχων λεύκαν, Ἡρακλέος ἱερὸν ἔρνος. 
πάντοϑε πορφυρέῃσι περὶ ξώστρῃσιν ἑλικτάν." 

φράξεό μευ τὸν ἔρωϑ᾽ ὅϑεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. 

Ὁ Καί μ᾽ εἰ μέν κ᾽ ἐδέχεσϑε. τὰ δ᾽ ἧς φίλα--καὶ γὰρ 
ἐλαφρός Υ 

καὶ καλὸς πάντεσσι μετ᾽ ἠνϑέοισι καλεῦμαι-- 126 
εὗδόν κ᾽, εἴτε μόνον τὸ καλον στόμα τευς ἐφίλησα" 



140 

[ὈΎ1.. ἢ, 11 

εἰ δ᾽ ἀλλᾷ μ᾽ ὠϑεῖτε καὶ ἁ ϑύρα εἴχετο μοχλῳ. 
, , ἢ ΄, ΕἸ 1 δ ὑδι οΡ ες 

πάντως κα πελέκεις καὶ λαμπάδες ἡνϑον ἐφ υμε. 
΄ ’ Ἁ ΕΣ 3 δ΄ 7) ΄ ΄ 

φραξεὸ μεὺ τὸν ἔρωϑ' οϑεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. 

Νῦν δὲ χάριν μὲν ἔφαν τᾷ Κύπριδι πρᾶτον ὀφείλειν, 130 
καὶ μετὰ τὰν Κύπριν τύ με δευτέρα ἐκ πυρὸς εἴλευ 
“ ΄ 2 Δ - , 
ὦ γύναι ἐσκαλέσασα τεὸν ποτὶ τοῦτο μέλαϑρον 

» ε ΕΣ ), ἡ Ε 
αὕτως ἡμίφλεκτον᾽" Ἔρως δ᾽ ἄρα καὶ Πιπαραίω 

πολλάκις ᾿Ζφαίστοιο σέλας φλογερώτερον αἴϑει."" 
φράξεύ μευ τὸν ἔρωϑ᾽ ὅϑεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. 188 

οἰῪὲὖν δὲ κακαῖς μανίαις καὶ παρϑένον ἐκ ϑαλάμοιο 
καὶ νύμφαν ἐσόβησ᾽ ἔτι δέμνια ϑερμὰ λιποῖσαν 
ἀνέρος.““ ὡς ὃ μὲν εἶπεν" ἐγὼ δέ οἵ ἁ ταχυπευιϑής 
χειρὸς ἐφαψαμένα μαλαχῶν ἔκλιν ἐπὶ λέχτρων᾽ 
καὶ ταχὺ χρὼς ἐπὶ χρωτὶ πεπαίνετο, καὶ τὰ πρόσωπα 140 
ϑερμότερ᾽ ἧς ῆ πρόσϑε, καὶ ἐψιϑυρίσδομες ἁδύ. 
χῶς κά τοι μὴ μακρὰ φίλα ϑρυλέοιμι Σελάνα. 

ἐπράχϑη τὰ μέγιστα, καὶ ἐς πόϑον ἤνϑομες ἄμφω. 
κοῦτέ τι τῆνος ἐμὶν ἐπεμέμψατο μέσφα τό γ᾽ ἐχϑές. 
οὔτ᾽ ἐγὼ αὖ τήνῳ. ἀλλ᾽ ἦνϑέ μοι ἅ τε Φιλίστας 146 
μάτηρ τᾶς ἁμᾶς αὐλητρίδος ἅ τε Μελιξοῦς 
σάμερον. ἁνίκα πέρ τε ποτ’ οὐρανὸν ἔτραχον ἵπποι 
ἤν. .κ ͵ ἊΝ : 4ὦ τὰν ῥδοδόπαχυν ἀπ᾿ Θκεανοῖο φέροισαι 
κεῖπέ μοι ἄλλά τε πολλὰ καὶ ὡς ἄρα 4έλφις ἐρᾶται. 
κεῖτέ νιν αὖτε γυναικὸς ἔχει πόϑος εἴτε καὶ ἀνδρός. 50 
οὐκ ἔφατ᾽ ἀτρεχὲς ἵῦμεν, ἀτὰρ τόσον᾽ αἰὲν ἔρωτος 
ἀκράτως ἐπεχεῖτο καὶ ἐς τέλος ὥχετο φεύγων. 
καὶ φάτο οἷ στεφάνοισι τὰ δώματα τῆνα πυκάσδειν. 
ταῦτά μοι ἁ ξείνα μυϑήσατο. ἔστι δ᾽ ἀλαϑής" 
ἦ γάρ μοι καὶ τρὶς καὶ τετράκις ἄλλοκ ἐφοίτη. 166 
καὶ παρ᾽ ἐμὶν ἐτέϑει τὰν Δωρίδα πολλάκις ὄλπαν. 
νῦν δὲ τί δωδεκαταῖος ἀφ᾽ ὧτέ νιν οὐδὲ ποτεῖδον:; 



τὸ 
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ἦρ᾽ οὐκ ἄλλό τι τερπνὸν ἔχει. ἁμῶν δὲ λέλασται; 
νῦν μὰν τοῖς φίλτροις καταδήσομαι᾽ αἱ δ᾽ ἔτι καί μὲ 
λυπεῖ, τὰν ᾿Αἴδαο πύλαν ναὶ Μοίρας ἀραξεῖ. τ 
τοῖά οἱ ἐν κίστᾳ κακὰ φάρμακα φαμὶ φυλάσσειν, 
᾿Ασσυρίω δέσποινα παρὰ ξείνοιο μαϑοῖσα. 

ἀλλὰ τὺ μὲν χαίροισα ποτ᾽ ὠκεανὸν τρέπε πώλως. 
πότνι" ἐγὼ δ᾽ οἰσῶ τὸν ἐμὸν πόνον ὥσπερ ὑπέσταν. 
χαῖρε Σελαναία λιπαρόχροε, χαίρετε κἄλλοι 165 

ἀστέρες. εὐκάλοιο κατ᾽ ἄντυγα Νυκτὸς ὀπαδοί. 

[4.}}}. {Π. 

Κι ὦ τιον Ε: 

Κωμάσδω ποτὶ τὰν ᾿Δμαρυλλίδα. ταὶ δέ μοι αἶγες 
βόσκονται κατ᾽ ὄρος. καὶ ὁ Τίτυρος αὐτὰς ἐλαύνει. 
Τίτυρ᾽ ἐμὶν τὸ καλὸν πεφιλημένε. βόσκε τὰς αἶγας, 
καὶ ποτὶ τὰν κράναν ἄγε Τίτυρε, καὶ τὸν ἐνόρχαν, 
τὸν “ιβυκὸν κνάκωνα φυλάσσεο. μή τυ κορύψῃ. εΕ 

Ὦ, χαρίεσσ᾽ ᾿ἁμαρυλλί. τί μ᾽ οὐκέτι τοῦτο κατ᾽ ἄντρον 
παρκύπτοισα καλεῖς τὸν ἐρωτύλον ; ἦρά με μισεῖς: 
ἦρά γέ τοι σιμὸς καταφαίνομαι ἐγγύϑεν εἶμεν; 8 

Τὸν στέφανον τῖλαί μὲ καὶ αὐτίκα λεπτὰ ποησεῖς. ἱ 
τόν τοι ἐγὼν ᾿Φμαρυλλὶ φίλα κίσϑοιο φυλάσσω Ὧ 
ἀμπλέξας καλύκεσσι καὶ εὐόδμοισι σελένοις. 23 

Ὥμοι ἐγών. τί πάϑω; ἁ δύσσοος. οὐχ ὑπακούει; Ἢ 
ἡνέδε τοι δέκα μᾶλα φέρω. τηνῶϑε καϑεῖλον, τ 

ὦ μ᾽ ἐκέλευ καϑελεῖν τύ καὶ αὔριον ἄλλά τοι οἰσῶ. 

νύμφα, καὶ προγένειος, ἀπάγξασϑαί μὲ ποησεῖς. 9 



ΙΎ11.. ΠῚ. [Ὶ 

Θᾶσαι μαν ϑυμαλγὲς ἐμὸν ἄχος. αἴϑε γενοίμαν 

ἃ βομβεῦσα μέλισσα καὶ ἐς τεὸν ἄντρον ἱχοίμαν 

τὸν κισσὸν διαδὺς καὶ τὰν πτέριν. ἅ τυ πυκάσδει. 

Νῦν ἔγνων τὸν Ἔρωτα᾽ βαρὺς ϑεός" ἦρα λεαίνας ιδ 

μαξὸν ἐθήλαξε. δρυμῷ τέ νιν ἔτραφε μάτηρ. 

ὅς με κατασμύχων καὶ ἐς ὄστιον ἄχρις ἰάπτει. 

Ὦ, τὸ καλὸν ποϑορῶσα. τὸ πᾶν λίπος" ὦ κυάνοφρυ 

Νύμφα, πρόσπτυξαί με τὸν αἰπόλον. ὥς τυ φιλήσω. 

ἔστι καὶ ἐν κενεοῖσι φιλήμασιν ἁδέα τέρψις. 20 
Ἁ ᾿ὕ 

Ξ 

Τὰν βαίταν ἀποδὺς εἰς κύματα τηνῶ ἁλεῦμαι. 5 
τ ᾿ ΄ ΄ ᾽" ΄ 

ὥπερ τῶς ϑυννῶς σκοπιαξεται Ολπις ὃ γριπευς" 
“-, 3 ΄ ΄ Ἁ ς 

καῖκα μἠποϑάνω --- τό γε μὰν τεὸν ἁδὺ τέτυκται 
». -“ [χὰ ; ΡῚ , 

Ἔγνων πρᾶν. ὅκα μοι μεμναμένῳ, εἰ φιλέεις με. 
᾽ Ἁ , Ἁ , 

οὐδὲ τὸ τηλέφιλον ποτεμάξατο τὸ πλαταγημα. 
2 ᾽ Ἅ ς “ "ἢ ΄ 28 ᾿' - Ρ 

ἀλλ᾽ αὕτως ὁμαλῶ ποτὶ πάχεος ἐξεμαρανϑη 80 

Ξ ς ΄ ΄ 

Εἶπε καὶ ἃ Γραίω τἀλαϑέα κοσχινόμαντις. 

ἃ πρᾶν ποιολογεῦσα παφαιβάτις. ὥνεκ᾽ ἐγὼ μέν 

τὶν ὅλος ἔγκειμαι, τὺ δέ μευ λόγον οὐδένα ποιῆ. 

Ἦ μᾶν τοι λευκὰν διδυματόκον αἶγα φυλάσσω. 

τάν με καὶ ἃ Μέρμνῶνος ἐρυϑακὶς ἃ μελανόχρως 88 

αἰτεῖ. καὶ δωσῶ οἷ. ἐπεὶ τύ μοι ἐνδεθθένη, 

"ἅλλεται ὀφϑαλμός μευ ὁ δεξιός" ἦρά γ᾽ ἰδησῶ 

αὐτάν; ἀσεῦμαι ποτὶ τὰν πίτυν ὧδ᾽ ἀποκλινϑείς. 

καί κ᾽ ἔμ᾽ ἴσως ποτίδοι, ἐπεὶ οὐκ ἀδαμαντίνα ἐστίν. 

Ἱππομένης ὅκα δὴ τὰν παρϑένον ἤϑελε γᾶμαι. 40 

μᾶλ᾽ ἐνὶ χερσὶν ἑλὼν δρόμον ἄνυεν" ἃ δ᾽ ᾿Ζταλάντα 

ὡς ἴδεν. ὡς ἐπ ανη . ὡς τ βαϑὺν ἅλατ᾽ ἔρωτα. 

Τὰν ἀγέλαν χὼ μάντις ἀπ᾿ Ὄϑρυος ἄγε Μελάμπους 

ἐς Πύλον᾽ ἃ δὲ Βίαντος ἐν ἀγκοίνῃσιν ἐκλίνϑν. 

μάτηρ ἃ χαρίεσσα περίφρονος ᾿Δλφεσιβοίης. 
ΕῸῚ 
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Τὰν δὲ καλὰν Κυϑέρειαν ἐν ὥρεσι μῆλα νομεύων 
χαῖν Ὁ ΕΨΨΨ ΄ 

οὐχ οὑτῶς ὁ ἄδωνις ἐπὶ πλέον ἄγαγε λύσσας, 

ὥστ᾽ οὐδὲ φϑίμενόν νιν ἄτερ μαζοῖο τέϑητι; 
᾿ Χ 5Ἀ»)κ2ι ς Ἁ » “ ΄ Ζαλωτὸς μὲν ἐμὶν ὁ τὸν ἄτροπον ὕπνον ἰαύων 

Ἐνδυμίων. ξαλῶ δὲ φίλα γύναι Ἰασίωνα. 
τι ὡ τῷ ἢ ΠΕΣ ᾽ ν ͵ 
ος τοσσὴν ἐχυρησεν., οσ᾽ οὐ πευσεῖσϑε βέβαλοι. 

΄, 3 2 ἷ 
᾿Δλγέω τὰν κεφαλάν. τὶν δ᾽ οὐ μέλει. οὐκέτ᾽ ἀείδω, 

» τ ψυ 
κεισεῦμαι δὲ πεσών. καὶ τοὶ λύκοι ὧδέ μ᾽ ἔδονται. 
ὡς μέλι τοι γλυκὺ τοῦτο κατὰ βρόχϑοιο γένοιτο. 

1ἀ}}}. 1Υ. 

Νομεῖς Βάττος καὶ Κορύδοων. 

ΒΑΤΊΤΟΣ. 

Εἰπέ μοι ὦ Κορύδων. τίνος αἵ βόες; ἤρα Φιλώνδα; 

ΚΟΡΥΖΩΝ. 

Οὐχ ἀλλ᾽ Αἴγωνος βόσκειν δέ μοι αὐτὰς ἔδωκεν. 

᾿ ΒΑΤΤΟΣ. 
Ἢ πά ψε κρύβδαν τὰ ποϑ᾽ ἕσπερα πάσας ἀμέλγεις; 

ΚΟΡΥΖΩΝ. 

᾿4λλ᾽ ὁ γέρων ὑφίητι τὰ μοσχία κἠμὲ φυλάσσει. 

ΒΑΤΙΤΙΟΣ: 

Αἔὐτὸς δ᾽ ἐς τίν᾽ ἄφαντος ὁ βουκόλος ὥχετο χώραν; 

ΚΟΡΥΖΟΝ. 

Οὐκ ἄκουσας ; ἄγων νιν ἐπ᾽ ᾿Δλφεὸν ὥχετο Μίλων. 

ΒΩΗ͂ΤΤΟΣ. 
" ’ - “ ᾿ ων » 2 4 Καὶ ποκα τῆνος ἔλαιον ἐπ ὀφϑαλμοῖσιν ὁπῶώπει:; 
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ΚΟΡΥΔΩΝ. 
Φαντί νιν Ἡρακλῆι βίην καὶ κάρτος ἐρίσδειν. 

ΒΩΑ͂ΤΤΟΣ. 

Κἤμ᾽ ἔφαϑ᾽ ἁ μάτηρ Πολυδεύκεος εἶμεν ἀμείνω. 

ΚΟΡΥΖΩΝ. 

Κῴχετ᾽ ἔχων σκαπάναν τε καὶ εἴκατι τουτόϑε μῆλα. Ὁ 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 

Πείσαι κα Μίλων καὶ τὼς λύκος αὐτίκα λυσσὴῆν. 

ΚΟΡΥΖΩΝ. 

Ταὶ δαμάλαι δ᾽ αὐτὸν μυκώμεναι αἷδε ποϑεῦντι. 

, ΒΑ͂ΤΤΟΣ. ᾿ 
δΔειλαῖαι δ᾽ αὗται, τὸν βουκόλον ὡς κακὸν εὕρον. 

ΚΟΡΥΖΩΝ. 

Ἦ μὰν δειλαῖαί γε. καὶ οὐκέτι λῶντι νέμεσϑαι. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 

Τήνας μὲν δή τοι τᾶς πόρτιος αὐτὰ λέλειπται Ι5 

τὥστια. μὴ πρῶκας σιτίξεται ὥσπερ ὁ τέττιξ: 

ΚΟΡΥΔΩΝ. 
Οὐ Δᾶν. ἀλλ᾽ ὅκα μέν νιν ἐπ Αἰσάροιο νομεύω 

᾿ Αι ἐσ ᾿ , , 
καὶ μαλακῶ χόρτοιο καλὰν κώμυϑα δίδωμι. 
ἄλλοκα δὲ σκαίρει τὸ βαϑύσκιον ἀμφὶ Μάτυμνον. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 

Λεπτὸς μὰν χὼ ἘΘΉΘΟς ὁ πυρρίχος. αἴϑε λάχοιεν 20 

τοὶ τῶ Δαμπριάδα τοὶ δαμόται . ὕχκκα ϑύωντι 
τᾷ Ἥρα, τοιόνδε κακογράσμων γὰρ ὁ δᾶμος. 

ΚΟΡΥΖΩΝ. 

Καὶ μὰν ἐς στομαλιμνον ἐλαύνεται ἔς τε τὰ Φύσκω, 

καὶ ποτὶ τὸν Ναύαιϑον. ὁπεῖ καλὰ πάντα φύοντι. 
αἰγίπυρος καὶ κνύξα καὶ εὐώδης μελίτεια. 25. 
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ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 

Φεῦ φεῦ βασεῦνται καὶ ταὶ βόες ὦ τάλαν Αἴγων 
εἰς ̓ Αἴδαν, ὅκα καὶ τὺ κακᾶς ἠράσσαο νίκας, 
χὰ σῦριγξ εὐρῶτι παλύνεται. ἅν ποκ ἐπάξω. 

ΚΟΡΥΖΩΝ. 

Οὐ τήνα γ΄. οὐ Νύμφας. ἐπεὶ ποτὶ Πῖσαν ἀφέρπων 
δῶρον ἐμίν νιν ἔλειπεν" ἐγὼ δέ τις εἰμὶ μελικτάς, 830 
κεὖῦ μὲν τὰ Γλαύκας ἀγκρούομαι. εὖ δὲ τὰ Πύρρω 
αὐλέω. ἅ τε Κρότωνα καλεῖ πόλις ἅ τε Ζάκυνϑος 
καὶ τὸ ποταῷον τὸ Μακίνιον. εἷπερ ὁ πύκτας 
Αἴγων ὀγδώκοντα μόνος κατεδαίσατο μάξας. 

τηνεῖ καὶ τὸν ταῦρον ἀπὶ ὥρεος ἄγε πιάξας 85 
τᾶς ὁπλᾶς κήδωκ᾽ ᾿Αμαρυλλίδι, ταὶ δὲ γυναῖκες 
μακρὸν ἀνάῦσαν. χὥώ βουκόλος ἐξεγέλασσεν. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 

Ὦ, χαρίεσσ᾽ ᾿ἀμαρυλλί. μόνας σέϑεν οὐδὲ ϑανοίσας 
λασεύμεσϑ᾽ " ὅσον αἶγες ἐμὶν φίλαι. ὅσσον ἀπέσβης. 
αἰαῖ τῶ σκληρῶ μάλα δαίμονος. ὅς μὲ λελόγχει. 40 

ΚΟΡΥΖΩΝ. ν 

Θαρσεῖν χρὴ φίλε Βάττε᾽ τάχ᾽ αὔριον ἔσσετ᾽ ἄμεινον. 
ἐλπίδες ἐν ξωοῖσιν, ἀνέλπιστοι δὲ ϑανόντες. 
χὡ Ζεὺς ἄλλοκα μὲν πέλει αἴϑοιος. ἄλλοκα δ᾽ ὕει. 

ΒΑΤΤΌΟΣ: 

Θαρσέω. βάλλε κάτωϑε τὰ μοσχία᾽ τᾶς γὰρ ἐλαίας 
τὸν ϑαλλὸν τρώγοντι τὰ δύσσοα. 45 

ΚΟΡΥΖΩΝ. 

Σίτϑ᾽ ὁ “έπαργος. 

σίτϑ᾽ ἁ Κυμαίϑα ποτὶ τὸν λόφον. οὐκ ἐσακούεις ; 
Ψ -» 8 Ά “- 

εἵἴξῶ ναὶ τὸν Πᾶνα κακὸν τέλος αὐτέκα δωσῶν. 
.», - ΡΥ 3 ΄ ψ ’ 

εἰ μὴ ἄπει τουτῶϑεν. [ἴδ᾽ αὖ πάλιν ἀδὲ ποϑέρπει. 
[Ξν ΄ . ᾿ ᾿ ΄ὔ “ ΄ 

πεῖ ϑήν μοι ῥοικὸν τὸ λαγωβόλον. ὡς τυ πατάξω: 
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ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 

Θᾶσαί μ᾽ ὦ Κορύδων πὸτ τῶ 4ιός" ἁ γὰρ ἄκανϑα 
32 Ὁ πο τὴν 9, κυ ΔΝ ᾿ ΄ ς Η Ἂὲ 

ἀρμοῖ μ᾽ ὧδ᾽ ἐπάταξ᾽ ὑπὸ τὸ σφυρὸν. ὡς δὲ βαϑεῖαι 

τἀτρακτυλλίδες ἐντί. κακῶς ἁ πόρτις ὄλοιτο" 

εἰς ταύταν ἐτύπην χασμώμενος. ἡρά ἑ λεύσσεις ; 

ΚΟΡΥΔΏΩΝ. 

Ναὶ ναί. τοῖς ὀνύχεσσιν ἔχω τί νιν᾽ δε καὶ αὐτά. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 

Ὁσσίχον ἐστὶ τὸ τύμμα καὶ ἁλίκον ἄνδρα δαμάζει. 59 

ΚΟΡΥΖΩΝ. 

Εἰς ὄρος ὅκχ᾽ ἕρπῃς. μὴ ἀνάλιπος ἔρχεο Βάττε᾽" 
ἐν γὰρ ὄρει δάμνοί τε καὶ ἀσπάλαϑοι κομέονται. 

ΒΩΑ͂ΤΤΟΣ. 

Εἴπ᾽ ἄγε μ᾽ ὦ Κορύδων. τὸ γερόντιον ἠρ᾽ ἔτι μύλλει 
τηναν τὰν κυάνοφρυν ἐρωτίδα, τᾶς ποκ᾽ ἐκνίσϑη: 

ΚΟΡΥΖΏΩΝ. 
3 [ 3 ΦΨ' “ὡ [ , 3 κ ᾿᾽ ΄, 

χμάν γ᾽ ὦ δειλαῖε" πρόαν γέ μὲν αὐτὸς ἐπενθϑῶν 60 
καὶ ποτὶ τᾷ μάκτρᾳ κατελάμβανον ἅμος ἐνήργει. 

ΒΩΗ͂ΤΤΟΣ. 

Εὖ γ᾽ ὄνϑρωπε φιλοῖφα. τό τοι γένος ἢ Σατυρισκοις 
ἐγγύϑεν ἢ Πάνεσσι κακοκνάμοισιν ὁρίσδεις. 

[ἀγ}}. Υ͂. 
Γ 

Βουκολιασταὶ Κοματας καὶ Πακῶν. 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ. 

Αἶἷγες ἐμαί, τῆνον τὸν ποιμένα τόνδε Σιβύρτα 
φεύγετε τὸν “άκωνα᾽ τό μευ νάκος ἐχϑὲς ἔκλεψεν. 

ΒΌσΟΙ,. 68. 2 



ΤΗΕΒΟΟΘΒΙΤΙ 

ΔΑΚΩΝ. 

Οὐκ ἀπὸ τᾶς κράνας σίττ᾽ ἀμνίδες; οὐκ ἐσορῆτε 
τόν μευ τὰν σύριγγα πρόαν κλέψαντα Κομάταν. 

ΚΟΜΆΑ͂ΥΤΑΣ. 

Τὰν ποίαν σύριγγα; τὺ γάρ ποχα δῶλε Σιβύρτα : 
ἐχτάσα σύριγγα; τί δ᾽ οὐκέτι σὺν Κορύδωνι 
ἀρκεῖ τοι καλάμας αὐλὸν ποππύσδεν ἔχοντι; 

ΔΆΑΚΩΝ. 

Τάν μοι ἔδωκε Πύκων Φλεύϑερε. τὶν δὲ τὸ ποῖον 
“άκων ἀγκλέψας πόκ᾽ ἔβαν νάκος; εἰπὲ Κομᾶτα" 

οὐδὲ γὰρ Εὐμάρᾳ τῷ δεσπότᾳ ἧς τι ἐνεύδειν. 1 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ. 

Τὸ Κροκύλος μοι ἔδωκε, τὸ ποικίλον, ἁνέκ᾽ ἔϑυσε 
ταῖς Νύμφαις τὰν αἶγα τὺ δ᾽ ὦ κακὲ καὶ τόχ᾽ ἐτάκευ 
βασκαίνων, καὶ νῦν με τὰ λοίσϑια γυμνὸν ἔϑηκας. 

ΔΑΚΩΝ. 

Οὐ μαὐτὸν τὸν Πᾶνα τὸν ἄκτιον. οὐ τέ γε Μάκων 
τὰν βαίταν ἀπέδυσ᾽ ὁ Καλαίϑιδος, ἢ κατὰ τήνας Ι5 

τᾶς πέτρας ὥνϑρωπε μανεὶς εἰς Κρᾶϑιν ἁλοίμαν. 

ΚΟΜΑΤΑ͂Σ. 

Οὐ μὰν οὐδ᾽ αὐτὰς τὰς λιμνάδας ὥγαϑὲ Νύμφας, 
αἵτέ μοι ἵλαοί τε καὶ εὐμενέες τελέϑοιεν., 
οὔ τευ τὰν σύριγγα λαϑὼν ἔκλεψα Κομάτας. 

ΔΆΑΚΩΝ. 

Αἴ τοι πιστεύσαιμι, τὰ ΦΔάφνιδος ἄλγε᾽ ἀροέμαν. 20 
ἀλλ᾽ ὦν αἴκα λῇς ἔριφον ϑέμεν, ἔστι μὲν οὐδέν 
ἵερόν, ἀλλ᾽ ἄγε τοι διαείσομαι , ἕστέ κ᾿ ἀπείπῃς. 

ΚΟΜΑ͂ΨΤΑΣ. 

Ὗς ποτ᾽ ᾿Δ4ϑαναίαν ἔριν ἤρισεν. ἡνίδε κεῖται 
ὠριφος ἀλλ᾽ ἄγε καὶ τὺ τὸν εὔβοτον ἀμνὸν ὅρισδε. 
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ΔΑΚΩΝ. 

Καὶ πῶς ὦ κίναιδε τάδ᾽ ἔσσεται ἐξ ἴσω ἁμίν; 25 
τίς τρίχας ἀντ᾽ ἐρίων ἐποκίξατο; τίς δὲ παρεύσας 
αἰγὸς πρατοτύκοιο κακὰν κύνα δήλετ᾽ ἀμέλγειν; 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ. 

Ὅστις νικασεῖν τὸν πλατίον ὡς τὺ πεποίϑεις, 
σφὰξ βομβέων τέττιγος ἐναντίον. ἀλλὰ γὰρ οὔτι 
ὥριφος ἐσοπαλής τοι, ἴδ᾽ ὁ τράγος οὗτος ἐρίσδει δ 

ΔΆΑΚΩΝ. 

Μὴ σπεῦδ᾽ " οὐ γάρ τοι πυρὶ ϑάλπεαι. ἄδιον ἀσῇ 
τεῖδ᾽ ὑπὸ τὰν κότινον καὶ τἄλσεα ταῦτα καϑίξας. 

ψυχρὸν ὕδωρ τουτεῖ καταλείβεται᾽ ὧδε πεφύκει 
ποία χὰ στιβὰς δε, καὶ ἀκρίδες ὧδε λαλεῦντι. 

ΚΟΜΩΑ͂ΥΤΑΣ. 

᾽4λλ᾽ οὔτι σπεύδω᾽ μέγα δ᾽ ἄχϑομαι, εἰ τύ μὲ τολμῇς 35 
ὄμμασι τοῖς ὀρϑοῖσι ποτιβλέπεν, ὅν ποκ᾽ ἐόντα 

παῖδ᾽ ἔτ᾽ ἐγὼν ἐδίδασκον. ἴδ᾽ ἁ χάρις εἰς τί ποϑέρπει. 
ϑοέψαι κα λυκιδεῖς, ϑρέψαι κυνάς, ὥς ἑ φάγωντι. 

ΔΆΑΚΩΝ. 

Καὶ πόκ᾽ ἐγὼν παρὰ τεῦς τι μαϑὼν καλὸν ἢ καὶ 
ἀκούσας 

μέμναμ᾽; ὦ φϑονερὸν τὺ καὶ ἀπρεπὲς ἀνδρίον αὔτως. 19 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ. 

“νίκ᾽ ἐπύγιζόν τυ. τὺ δ᾽ ἄλγεες᾽ αἱ δὲ χίμαιραι 
αἷδε κατεβλαχῶντο, καὶ ὁ τράγος αὐτὰς ἐτρύπη. 

Δ ΆΚΩΝ. 

Μὴ βάϑιον τήνω πυγίσματος ὗβε ταφείης. 
ἀλλὰ γὰρ ἕρφ᾽, ὧδ᾽ ἕρπε. καὶ ὕστατα βουκολιαξῇ. 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ. 

Οὐχ ἑρψῶ τηνεῖ᾽ τουτεῖ δρύες. ὧδε κύπειρος. 4: 
2 
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ὧδε καλὸν βομβεῦντι ποτὶ σμάνεσσι μέλισσαι" 

ἔνϑ᾽ ὕδατος ψυχρῶ κρᾶναι δύο᾽ ταὶ δ᾽ ἐπὶ δένδρε: 

ὄρνιϑες λαλαγεῦντι᾽ καὶ ἁ σκιὰ οὐδὲν ὁμοία 

τᾷ παρὰ τίν᾽ βάλλει δὲ καὶ ἁ πίτυς ὑψόϑε κώνως. 

ΔΑΚΩΝ. 

Ἦ μὰν ἀρνακίδας τε καὶ εἴρια τεῖδε πατησεῖς. τι 

αἴκ᾽ ἔνϑης, ὕπνω μαλακώτερα᾽ ταὶ δὲ τραγεῖαι 

ταὶ παρὰ τὶν ὄσδοντι κακώτερον ἢ τύ περ ὕσδεις. 
στασῶ δὲ κρατῆρα μέγαν λευκοῖο γάλακτος 
ταῖς Νύμφαις. στασῶ δὲ καὶ ἁδέος ἄλλον ἐλαίω. 

ΚΟΜΑΩ͂ΤΑΣ. 

4ὲ δέ γέ κα τὺ μόλῃς, ἁπαλὰν πτέριν ὧδε πατησεῖς 55 

καὶ γλάχων᾽ ἀνθεῦσαν᾽ ὑπεσσεῖται δὲ χιμαιρᾶν 
δέρματα τᾶν παρὰ τὶν μαλακώτερα τετράκις ἀρνεᾶν. 
στασῶ δ᾽ ὀκτὼ μὲν γαυλὼς τῷ Πανὶ γάλακτος, 

ὀκτὼ δὲ σκαφίδας μέλιτος πλέα κηρί ἐχοίσας. 

ΔΆἍΚΩΝ. 

Αὐτόϑε μοι ποτέρισδε καὶ αὐτόϑε βουκολιάξευ" θ9 
τὰν σαυτῷ πατέων ἔχε τὰς δρύας. ἀλλὰ τίς ἀμέ, 
τίς κρινεῖ; αἴϑ᾽ ἔνϑοι πόϑ᾽ ὁ βουκόλος ὧδ᾽ ὁ 4υ- 

κώπας. 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ. 

Οὐδὲν ἐγὼ τήνω ποτιδεύομαι" ἀλλὰ τὸν ἄνδρα, 
αἱ λῇς. τὸν δρυτόμον βωστρήσομες,, ὃς τὰς ἐρείκας 
τήνας τὰς παρὰ τὶν ξυλοχίζεται᾽ ἔστι δὲ Μόρσων. δ 

ΛΔΆΑΚΩΝ. 

Βωστρέεωμες. 

ΚΟΜΩΑΤΑΣ. 

Τὺ κάλει νιν. 

ΔΆΚΩΝ. 
Ἰὼ ξένε μικκὸν ἄκουσον 
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τεῖδ᾽ ἐνθών᾽ ἁμὲς γὰρ ἐρίσδομες; ὅστις ἀρείων 

βουκολιαστάς ἐστι. τὺ δ᾽ ῶ φίλε μήτ᾽ ἐμὲ Μόρσων 

ἐν χάριτι κρίνῃς, μήτ᾽ ὦν τύγα τοῦτον ὀνάσῃς. 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ. 

Ναὶ ποτὶ τᾶν Νυμφᾶν Μόρσων φίλε μήτε Κομάτᾳ 

τὸ πλέον εὐθύνῃς, μήτ᾽ ὦν τύγα τῷδε χαρίξῃ. 

ἅδέ τοι ἃ ποίμνα τῶ Θουρίω ἐστὶ Σιβύρτα, 

Εὐμάρα δὲ τὰς αἶγας ὁρῆς φίλε τῶ Συβαρίτα. 

ΔΜΑΚΩΝ. 

Μή τύ τις ἠρώτη πὸτ τῶ Διός. αἴτε Σιβύρτα 

αἴτ᾽ ἐμόν ἐστι κάκιστε τὸ ποίμνιον; ὡς λάλος ἐσσί. 

ΚΟΜΩΑΥΑΩΣ. 

Βέντισϑ᾽ οὗτος, ἐγὼ μὲν ἀλαϑέα πάντ᾽ ἀγορεύω 

κοὐδὲν καυχῶμαι" τύ γε μὰν φιλοκέρτομος ἐσσί. 

ΔΑΚΩΝ. 

Εἶα λέγ᾽ ΠΕΡ τι λέγεις. καὶ τὸν ξένον. εὖ πάλιν αὖϑις 

ξῶντ᾽ ἄφες" ὦ Παιάν, ἢ στωμύλος ἦσϑα Κομᾶτα. 

(Βουκολιασμός). 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ. 

Ταὶ Μοῖσαΐί με φιλεῦντι πολὺ πλέον ἢ τὸν ἀοιδόν 

Δάφνιν᾽ ἐγὼ δ᾽ αὐταῖς χιμάρως δύο πρᾶν ποκ᾽ 

ἔϑυσα. 

ΔΆΑΚΩΝ. 

Καὶ γὰρ ἔμ᾽ δ᾽ ̓ἀπόλλων φιλέει μέγα, καὶ καλὸν αὐτῷ 

κριὸν ἐγὼ βόσχω. τὰ δὲ Κάρνεα καὶ δὴ ἐφέρπει. 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ. 

Πλὰν δύο τὰς λοιπὰς διδυματόκος αἶγας ἀμέλγω. 

καί μ᾽ ἁ παῖς ποϑορῶσα ..τάλαν“ λέγει ,«αὐτὸς ἀμέλ- 
γεις΄- : 

τὸ 

1Ό 

50 

89 
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ΔΔ4ΚΩΝ. 

Φεῦ φεῦ Μάκων τοι ταλάρως σχεδὸν εἴκατι πληροῖ 
τυρῶ καὶ τὸν ἄναβον ἐν ἄνϑεσι παῖδα μολύνει. 

ΚΟΜΩΑ͂ΤΑΣ. 

Βάλλει καὶ μάλοισι τὸν αἰπόλον ἃ Κλεαρίστα 
τὰς αἷγας παρελᾶντα καὶ ἁδύ τι ποππυλιάξει. 

Δ ΑΚΩΝ. 

Κὴἠμὲ γὰρ ὁ Κρατίδας τὸν ποιμένα λεῖος ὑπαντῶν 
ἐκμαίνει" λιπαρὰ δὲ παρ᾽ αὐχένα σείετ᾽ ἔϑειρα. 

ΚΟΜΩΑ͂ΤΑΣ. 

᾽4λλ᾽ οὐ σύμβλητ᾽ ἐστὶ κυνόσβατος οὐδ᾽ ἀνεμώνα 
πὰρ ῥόδα. τῶν ἄνδηρα᾽ τὰ δ᾽ αἱμασιαῖσι πεφύκει. 

ΔΆΑΚΩΝ. 

Οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἀκύλοις ὁμομαλίδες᾽ αἵ μὲν ἔχοντι 
λειτὸν ἀπὸ πρίνοιο λεπύριον, αἵ δὲ μελιχραί. 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ. 

Κὴἠγὼ μὲν δωσῶ τᾷ παρϑένῳ αὐτίκα φάσσαν 
ἐκ τᾶς ἀρκεύϑω καϑελών᾽ τηνεῖ γὰρ ἐφίσδει. 

Δ4ΚΩΝ. 

᾽4λλ᾽ ἐγὼ ἐς χλαῖναν μαλακὸν πόκον, ὁππόκα πεξῶ 
τὰν οἷν τὰν πέλλαν, Κρατίδα δωρήσομαι αὐτός. 

ΚΟΜΩΑ͂ΤΑΣ. 

Σίττ᾽ ἀπὸ τᾶς κοτίνω ταὶ μακώδες᾽ ὧδε νέμεσϑε, 
ὡς τὸ κάταντες τοῦτο γεώλοφον αἵ τε μυρῖκαι. 

ΔΆΑΚΩΝ. 

Οὐκ ἀπὸ τᾶς δρυὸς οὗτος ὁ Κώναρος ἅ τε Κιναίϑα; 
τουτεῖ βοσκησεῖσϑε ποτ᾽ ἀντολάς, ὡς ὁ Φάλαρος. 

ΚΟΜΩΤΑ͂Σ. 

Ἔστι δέ μοι γαυλὸς κυπαρίσσινος. ἔστι δὲ κρατήρ, 
ἔργον Πραξιτέλευς᾽ τᾷ παιδὶ δὲ ταῦτα φυλάσσω. 
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ΔΑΚΩΝ. 

Χάμίν ἐστι κύων φιλοποίμνιος, ὃς λύκος ἄγχει, 

ὃν τῶ παιδὶ δίδωμι τὰ ϑηρία πᾶντα διώκειν. 

ΚΟΜΑ͂ΤΑ͂Σ. 

“Ακρίδες, αἵ τὸν φραγμὸν ὑπερπαδῆτε τὸν ἁμόν. 
μή μευ λωβασεῖσϑε τὰς ἀμπέλος ; ἐντὶ γὰρ ἄβαι. 

ΔΑΚΩΝ. 

Τοὶ τέττιγες ὁρῆτε, τὸν αἰπόλον ὡς ἐρεϑίξω᾽" 10 
οὑτῶς χὑμές ϑην ἐρεϑίζετε τὼς καλαμευτάᾶς. 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ. 

Μισέω τὰς δασυκέρκος ἀλώπεκας, αἵ τὰ Μίκωνος 

αἰεὶ φοιτῶσαι τὰ ποϑ᾽ ἕσπερα ῥαγίζοντι. 

ΔΑΚΩΝ. 

Καὶ γὰρ ἐγὼν μισέω τὼς κανϑάρος, οἵ τὰ Φιλώνδα 

σῦκα κατατρώγοντες ὑπανέμιοι φορέονται. 118 

ΚΟΜΑΤΑ͂Σ. 

Ἦ οὐ μέμνασ᾽. ὕκ᾽ ἐγώ τυ κατήλασα. καὶ τὺ σεσαρώς μεμ ᾽ υ . 

εὖ ποτεκιγκλίζευ καὶ τᾶς δρυὸς εἴχεο τήνας: 

ΔΆΑΚΩΝ. 

Τοῦτο μὲν οὐ μέμναμ᾽ " ὅκα μάν ποκα τεῖδέ τυ δήσας 

Εὐμάρας ἐκάϑαρε, καλῶς μάλα τοῦτό γ᾽ ἴσαμι. 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ. 

Ἤδη τις Μόρσων πικραίνεται" ἢ οὐχὶ παραίσϑευ; ιτὉ 

σκίλλας ἰὼν γραίας ἀπὸ σάματος αὐτίκα τίλλειν. 

ΔΆΑΚΩΝ. 

Κἠγὼν μὰν κνίζω Μόρσων τινά" καὶ τὺ δὲ λεύσσεις. 

ἐνθὼν τὰν κυκλάμινον ὕρυσσέ νυν εἰς τὸν ᾽άλεντα. 

ΚΟΜΑΤΑ͂Σ. 

Ἱμέρα ἀνϑ᾽ ὕδατος δείτω γάλα. καὶ τὺ δὲ Κρᾶϑι 

οἴνῳ πορφύροις. τὰ δέ τοι σία καρπὸν ἐνείκαι. 125 
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Μ4ΚΩΝ. 

Ῥείτω χὡ Σύβαρις ἁμὶν μέλι, καὶ τὸ ποτ᾽ ὄρϑρον 
ἁ παῖς ἀνθ᾽ ὕδατος τᾷ κάλπιδι κηρία βάψαι 

ΚΟΜΩ͂ΤΑΣ. 

Ταὶ μὲν ἐμαὶ κύτισόν τε καὶ αἴγιλον αἶγες ἔδοντι, 
καὶ σχῖνον πατέοντι καὶ ἐν κομάροισι κέχυνται. 

ΔΑἍΚΩΝ. 

Ταῖσι δ᾽ ἐμαῖς ὀΐεσσι πάρεστι μὲν ἁ μελίτεια 130 
φέρβεσϑαι. πολλὸς δὲ καὶ ὡς δόδα κίσϑος ἐπανϑεῖ 

ΚΟΜΩΑΈΤΑΣ. 

Οὐκ ἔραμ᾽ ᾿Δλκίππας. ὅτι με πρᾶν οὐκ ἐφίλησε 
τῶν ὥτων καϑελοῖοσ᾽. ὅκα οἱ τὰν φάσσαν ἔδωκα. 

Δ ΆΑΚΩΝ. 

᾽4λλ᾽ ἐγὼ Εὐμήδευς ἔραμαι μέγα᾽ καὶ γὰρ ὅκ᾽ αὐτῷ 
τὰν σύριγγ᾽ ὥρεξα. καλόν τί με κάρτ᾽ ἐφίλησεν. 136 

ΜΟΡΣΩΝ. 

Οὐ ϑεμιτὸν “άκων ποτ᾽ ἀηδόνα κίσσας ἐρέσδειν, 
οὐδ᾽ ἔποπας κύχνοισι᾽ τὺ δ᾽ ὦ τάλαν ἐσσὶ φιλεχϑής. 
παύσασϑαι κέλομαι τὸν ποιμένα. τὶν δὲ Κομᾶτα 
δωρεῖται Μόρσων τὰν ἀμνίδα᾽ καὶ τὺ δὲ ϑύσας 
ταῖς Νύμφαις Μόρσωνι καλὸν κρέας αὐτίκα πέμψον. τι: 

ΚΟΜΩΑ͂ΤΑΣ. 

Πεμψῶ ναὶ τὸν Πᾶνα. φριμάσσεο πᾶσα τραγίσκων 
νῦν ἀγέλα" κὐἠγὼν γὰρ ἰδ᾽ ὡς μέγα τοῦτο καχαξῶ 
κὰτ τῶ Δάκωνος τῶ ποιμένος, ὧδ᾽ ὁπόκχ᾽ ἤδη 
ἀνυσάμαν τὰν ἀμνόν" ἐς ὠρανὸν ὗμιν ἁλεῦμαι. 
αἷγες ἐμαὶ ϑαρσεῖτε κερούτιδες" αὔριον ὑμέ 145 
πάσας ἐγὼ λουσῶ Συβαρίτιδος ἔνδοϑε λίμνας. 
οὗτος ὁ λευκίτας ὁ κορυπτίλος, εἴ τιν᾽ ὀχευσεῖς 
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: 

α 
΄ 
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τᾶν αἰγῶν, φλασσῶ τυ, πρὶν ἤ γέ μὲ καλλιερῆσαι 
ταῖς Νύμφαις τὰν ἀμνόν. ὃ δ᾽ αὖ πάλιν. ἀλλὰ γε- 

νοίμαν., 

αἱ μή τυ φλάσσαιμι, Μελάνϑιος ἀντὶ Κομάτα. 160 

[ἀ}]}. ΥἹ. 

Βουκολιασταὶ Δάφνις καὶ Δαμοίτας. 

Ἵαμοίτας χῶ Ζάφνις ὁ βουκόλος εἰς ἕνα χῶρον 
τὰν ἀγέλαν πόχ᾽ [ἄρατε συνάγαγον᾽ ἧς δ᾽ ὃ μὲν αὐτῶν 
πυρρός, ὃ δ᾽ ἡμιγένειος" ἐπὶ κράναν δέ τιν᾽ ἄμφω 
ἑξόμενοι ϑέρεος μέσῳ ἄματι τοιάδ᾽ ἄειδον. 

-» ιν , 2 Ἁ " διὸ 3... Δρ 

πρᾶτυς δ᾽ ἄρξατο Ζίαφνις, ἐπεὶ καὶ πρᾶτος ἐρίσδεν. δ 
, Ἂ ’ 

; (“άφνιεδος ᾧ δή.) ᾿ 
Βαλλει τοι Πολύφαμε τὸ ποίμνιον ἃ Γαλατεια 

μάλοισιν, δυσέρωτα τὸν αἰπόλον ἄνδρα καλεῦσα᾽ 

Καὶ τύ νιν οὐ ποϑόρησϑα τάλαν τάλαν, ἀλλὰ κάϑησαι 
ἁδέα συρίσδων. πάλιν ἀδ᾽ ἴδε τὰν κύνα βάλλει, 
»“ - ».,. δ ’, τι Ἁ “" 

α τοι τᾶν ὀΐων ἕπεται σκοπος᾽ ἃ δὲ βαύυσδει Ιο 

εἰς ἅλα δερκομένα, τὰ δέ νιν καλὰ κύματα φαίνει 
ἅσυχα παφλάζοντα ἐπ᾽ αἰγιαλοῖο ϑέοισαν. 

Φράζξεο μὴ τᾶς παιδὸς ἐπὶ κνάμῃσιν ὀρούσῃ 
3 ς Ἁ ΡῚ ’ Ἁ Ἁ ΄ Ἁ 3 ΄ 

ἐξ ἀλὸς ἐρχομένας., κατὰ δὲ χρόα καλὸν ἀμύξῃ. 
»ν« 39 ’, ς 3 3... 

ι5 β΄ Ἢ δὲ καὶ αὐτόϑε τοι διαϑρύπτεται, ὡς ἀπ᾿ ἀκάνϑας ι5 
- Εν ΄ - ταὶ καπυραὶ χαῖται. τὸ καλὸν ϑέρος ἁνίχα φρύγει 

3 

καὶ φεύγει φιλέοντα καὶ οὐ φιλέοντα διώκει, 
ν 5» ἐν - νας αν" ν ν» ᾿" 

καὶ τὸν ἀπὸ γραμμᾶς κινεῖ λέϑον" ἡ γὰρ ἔρωτι 
΄ 3 ΄ " Ἁ ; Ἁ , 

πολλάκις ὦ Πολυφαμε τὰ μὴ καλὰ καλὰ πέφανται. 
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» ᾽ 

Τῷ δ᾽ ἐπὶ Δαμοίτας ἀνεβάλλετο καὶ τάδ᾽ ἄειδεν. 20 
, ᾽ ΄ 

᾿ ; (Δαμοίτου ᾧ δή.) ; 

Εἶδον ναὶ τὸν Πᾶνα, τὸ ποίμνιον ανίκ᾽ ἔβαλλε, 
" “ὰ 4 " ᾿ “ἢν ἢ ᾿ [ ΄ τ 

κοῦτι λάϑ᾽, οὔ, τὸν ἐμὸν τὸν ἕνα γλυκυν, ᾧ ποϑο- 

ρῷμι 
Η , 1 ε ͵ ς ; - Ἂς ΄ 

ἐς τέλος, αὐτὰρ ὁ μᾶντις ὁ Τήλεμος ἔχϑο ἀγορευῶν 

ἐχϑρὰ φέροιτο ποτ᾽ οἶκον, ὅπως τεκέεσσι φυλάσσοι. 

᾿Αλλὰ καὶ αὐτὸς ἐγὼ κνίξων πάλιν οὐ ποϑόρημι. 25 
3 » ΡΝ» Ἁ Α Ὡ ΘΝ κ᾿ κι 9 κι 

ἀλλ᾽ ἄλλαν τινὰ φαμὶ γυναῖκ ἔχεν" ἃ δ᾽ ἀΐοισα 
Ἃ Ξ: ξαλοῖ μ᾽ ὦ Παιὰν καὶ τάκεται, ἐκ δὲ ϑαλάσσας 

οἰστρεῖ παπταίνοισα ποτ᾽ ἄντρά τε καὶ ποτὶ ποίμνας. 

Σίξα δ᾽ ὑλακτεῖν νιν καὶ τᾷ κυνί" καὶ γὰρ ὅκ᾽ ἤρων 
αὐτᾶς, ἐκνυξεῖτο ποτ᾽ ἰσχία ῥύγχος ἔχοισα. 30 

Ταῦτα δ᾽ ἴσως ἐσορῶσα ποεῦντά με πολλάκι πεμψεῖ 
ἄγγελον. αὐτὰρ ἐγὼ κλασῶ ϑύρας, ἔστέ κ᾿ ὀμόσσῃ 

3 ΄ .- Ἁ , “-“ 39. “0 αὶ “ αὐτά μοι στορεσεῖν καλὰ δέμνια τὰσδ ἐπὶ νάσω. 
Α ’ 3 ς,» " ’ δ , 

καὶ γάρ ϑὴν οὐδ᾽ εἶδος ἔχω κακόν, ὡς με λέγοντι. 

5 Ἂν Ξ 
Ἡ γὰρ πρᾶν ἐς πόντον ἐσέδρακον,. ἧς δὲ γαλάνα. 5 

καὶ καλὰ μὲν τὰ γένεια. καλὰ δέ μευ ἁ μία κώρα. 
᾽ ΄ - 

ὡς παρ᾽ ἐμὶν κέκριται, κατεφαίνετο, τῶν δέ τ᾽ ὀδόν- 
των 

λευκοτέραν αὐγὰν Παρίας ὑπέφαινε λέϑοιο. 

Ὡς μὴ βασκανϑῶ δέ, τρὶς εἰς ἐμὸν ἔπτυσα κόλπον" 
ταῦτα γὰρ ἁ γραία με Κοτυταρὶς ἐξεδίδαξε. 40 

Τόσσ᾽ εἰπὼν τὸν Ζάφνιν ὁ Δαμοίτας ἐφίλησε, 4 
χὼ μὲν τῷ σύριγγ᾽, ὃ δὲ τῷ καλὸν αὐλὸν ἔδωκεν. 
αὔλει Ζίαμοίτας, σύρισδε δὲ Δάφνις ὁ βούτας" 

ς - 3 ΄ [ἐ 

ἃ πρᾶν ἀμάντεσσι παρ᾽ Ἱπποτίωνι ποταύλει. 4 
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᾽ “ “« ,ὕ ’, 

ὠρχεῦντ᾽ ἐν μαλακᾷ ταὶ πόρτιες αὐτίχα ποία. 45 
Ν 2.» : ΡΨ. βιϑοο ν ᾿ 

νίκη μὰν οὐδ ἄλλος. ἀνήσσατοι δ᾽ ἐγένοντο. 

[“]}1. ΥἍ]. 

Θ Σὺ αλλ 

Ἦς χρόνος ἁνίχ᾽ ἐγώ τε καὶ Εὔκριτος εἰς τὸν "άλεντα 
εἵρπομες ἐκ πόλιος, σὺν καὶ τρίτος ἅμιν ̓ Δμύντας. 
τᾷ Δηοῖ γὰρ ἔτευχε ϑαλύσια καὶ Φρασίδαμος 
κἀντιγένης, δύο τέκνα Πυκώρεος. εἴτί περ ἐσϑλόν 
λαῶν, τῶ δ᾽ ἔτ᾽ ἄνωϑεν ἀπὸ Κλυτίας τε καὶ αὐτῶ ς 
Χάλκωνος. Βούριναν ὃς ἐκ ποδὸς ἄνυσε κράναν 
εὖ γ᾽ ἐνερεισάμενος πέτρᾳ γόνυ᾽ ταὶ δὲ παρ᾽ αὐτάν 
αἴγειροι πτελέαι τε ἐύὔσκιον ἄλσος ὕφαινον, 
χλωροῖσιν πετάλοισι κατηρεφέες κομόωσαι. 

κοὔπω τὰν μεσάταν ὁδὸν ἄνυμες. οὐδὲ τὸ σᾶμα τὸ 

ἁμὶν τὸ Βρασίλα ἀνεφαίνετο. καί τιν᾽ ὁδίταν 

ἐσθλὸν σὺν Μοίσαισι Κυδωνικὸν εὕρομες ἄνδρα. 
οὔνομα μὲν Δυκίδαν, ἧς δ᾽ αἰπόλος. οὐδέ κέ τίς μιν 
ἠγνοίησεν ἰδών, ἐπεὶ αἰπόλῳ ἔξοχ᾽ ἐῴκει. 
ἐκ μὲν γὰρ λασίοιο δασύτριχος εἶχε τράγοιο 15 
κνακὸν δέρμ᾽ ὥμοισι νέας ταμίσοιο ποτόσδον, 
ἀμφὶ δέ οἵ στήϑεσσι γέρων ἐσφίγγετο πέπλος 
ξωστῆρι πλακερῷ , δοικὰν δ᾽ ἔχεν ἀγριελαίω 
δεξιτερᾷ κορύναν. καί μ᾽ ἀτρέμας εἶπε σεσαρώς 
ὄμματι μειδιόωντι. γέλως δέ οἱ εἴχετο χείλευς" 0 

οΣιμιχίδα. πᾷ δὴ τὺ μεσαμέριον πόδας ἕλκεις. 
ἁνίκα δὴ καὶ σαῦρος ἐν αἱμασιαῖσι καϑεύδει. 
οὐδ᾽ ἐπιτυμβίδιαι κορυδαλλίδες ἠλαίνοντι; 
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“1 Α 4. Ἂν ᾽ ᾿, τ ᾿ » 

ἢ μετὰ δαῖτ᾽ ἄκλητος ἐπείγεαι; ἡ τινος ἀστῶν 
Αι , 

λανὸν ἔπι ϑρώσκεις; ὥς τοι ποσὶ νισσομένοιο Β 
πᾶσα λέϑος πταίοισα ποτ᾽ ἀρβυλίδεσσιν ἀείδει." 

Ἁ 3 9 Α 3 , , ΄ 

τὸν δ᾽ ἐγὼ ἀμείφϑην᾽ .. Δυκίδα φίλε. φαντι τύ 

πάντες 

ὄμμεν συριχτὰν μέγ᾽ ὑπείροχον ἔν τε νομεῦσιν 
- 5..Ὁ ΄ ἔν τ᾽ ἀμητήρεσσι. τὸ δὴ μάλα ϑυμὸν ἰαίνει 
ς ,ὔ ΄' ἀμέτερον᾽ καί τοι κατ᾽ ἐμὸν νόον ἰσοφαρίζειν 
᾿" δε, Ἑ τῇ 35 ᾿ ἔλπομαι. ἁ δ᾽ ὁδὸς ἀδὲ ϑαλυσιάς" ἡ γὰρ ἑταῖροι 
ἀνέρες εὐπέπλῳ Ζαμάτερι δαῖτα τελεῦντι 
Ψ 2 , 

ὄλβω ἀπαρχόμενοι" μάλα γάρ σφισι πίονι μέτρῳ 
ἰν 

ἁ δαίμων εὔκριϑον ἀνεπλήρωσεν ἀλωάν. 
᾽ Ε] ΄ 

ἀλλ᾽ ἄγε δή ---- ξυνὰ γὰρ ὁδός, ξυνὰ δὲ καὶ ἀώς -τ-- 86 
΄ , γτῶ » 2 ΞῈ 

βουκολιασδωμεσϑα᾿ τὰἀχ ὥτερος ἀλλον ὀνασεῖ. 

καὶ γὰρ ἐγὼν Μοισᾶν καπυρὸν στόμα, κἠμὲ λέγοντι 
πάντες ἀοιδὸν ἄριστον" ἐγὼ δέ τις οὐ ταχυπειϑής, 

3 "» Ξ 3 , .ὙΎ τ Ἁ Γ ἽἍ ᾿ ’ 

οὐ Ζἄν᾽ οὐ γάρ πῶ κατ᾽ ἐμὸν νόον οὔτε τὸν ἐσϑλὸν 

Σικελέδαν νέκημι τὸν ἐκ Σάμω οὐδὲ Φιλητᾶν 40 
ἀείδων. βάτραχος δὲ ποτ᾽ ἀκρίδας ὧς τις ἐρίσδω."“ 
ὡς ἐφάμαν ἐπίταδες᾽" ὁ δ᾽ αἰπόλος ἁδὺ γελάσσας 

τάν τοι“ ἔφα .«.κορύναν δωρύττομαι, οὕνεκεν ἐσσί 
πᾶν ἐπ᾽ ἀλαϑείᾳ πεπλασμένον ἐκ 4Διὸς ἔρνος. 
ὥς μοι καὶ τέχτων μέγ᾽ ἀπέχϑεται, ὅστις ἐρευνῇ 45 
ἶσον ὄρευς κορυφᾷ τελέσαι δόμον εὐρυμέδοντος,. 

Η . «» “ --. 2 , 
καὶ Μοισᾶν Ὀρνιχες. οδοι ποτὶ Χῖον ἀοιδὸν 

ἀντία κοχκύζοντες ἐτώσια μοχϑίζοντι. 
ἀλλ᾽ ἄγε βουκολικᾶς ταχέως ἀρχώμεϑ'᾽ ἀοιδᾶς. 
Σιμιχέδα" κἠγὼ μέν, ὅρη φίλος, εἴ τοι ἀρέσκει ὅ0 
“Ὁ ως, τ" ἣν ᾿ ͵ ΄ ςς 

τοῦϑ' ὅτι πρᾶν ἐν ὄρει τὸ μελύδριον ἐξεπόνασα. 

(ἡΠυκέδου δή.) 

κ' "Εσσεται ᾿“γεάνακτι καλὸς πλόος εἰς Μυτιλάναν, 
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χῶταν ἐφ᾽ ἑσπερίοις ἐρίφοις νότος ὑγρὰ διώκῃ 
κύματα. χῶρίων ὃ ὅτ᾽ ἐπ᾽ ὠκεανῷ πόδας ἴσχει, 

αἴχεν τὸν “Πυκίδαν ὀπτώμενον ἐξ ̓Αἀφροδίτας 55 

ῥύσηται᾽ ϑερμὸς γὰρ ἔρως αὐτῶ με καταίϑει. 

χἄλκυόνες στορεσεῦντι τὰ κύματα τάν τε ϑάλασσαν 

τόν τε νότον τόν τ᾽ εὕρον. ὃς ἔσχατα φυκία κινεῖ" 

ἀλκυόνες., γλαυκαῖς Νηρηίσι ταὶ τὰ μάλιστα 
’ ἰ 

ὀρνίϑων ἐφίληϑεν, ὅσαις τέ περ ἐξ ἁλὸς ἄγρα. 60 
Ψ; ΄’ 

ὥρια πάντα γένοιτο. καὶ εὔπλοος ὅρμον ἵκοιτο. 62 

Κἠγὼ τῆνο κατ᾽ ἄμαρ ἀνήτινον ἢ δοδόεντα 
. ᾿ , ἢ ι ἢ καὶ λευκοΐων στέφανον περὶ κρατὶ φυλάσσων 
τὸν Πτελεατικὸν οἶνον ἀπὸ κρατῆρος ἀφυξῶ 86 
πὰρ πυρὶ κεκλιμένος. κύαμον δέ τις ἐν πυρὶ φρυξεῖ. 

Χὰ στιβὰς ἐσσεῖται πεπυκασμένα ἔστ᾽ ἐπὶ πᾶχυν 
κνύξα τ᾿ ἀσφοδέλῳ τε πολυγνάμπτῳ τε σελίνῳ. 
καὶ πίομαι μαλακῶς μεμναμένος ᾿Δγεάνακτος 
αὐταῖς ἐν κυλίκεσσι καὶ ἐς τρύγα χεῖλος ἐρείδων. το 

“ὐλησεῦντι δέ μοι δύο ποιμένες. εἷς μὲν ᾿άἀχαρνεύς, 
εἷς δὲ “υκωπίτας" ὁ δὲ Τίτυρος ἐγγύϑεν ἀσεῖ. 
ὥς ποκα τᾶς Ξενέας ἠράσσατο Ζίάφνις ὁ βούτας, 
χὡὼς ὄρος ἀμφ᾽ ἐπονεῖτο, καὶ ὡς δρύες αὐτὸν ἐθϑρή- 

νευν. 
Ἱμέρα αἴτε φύοντι παρ᾽ ὄχϑησιν ποταμοῖο, τὸ 
εὖτε χιὼν ὥς τις κατετάκετο μακρὸν ὑφ᾽ Αἔἴμον 
ἢ ̓ά4ϑω ἢ Ῥοδόπαν ἢ Καύκασον ἐσχατόωντα. 

᾿Δισεῖ δ᾽ ὥς ποκ᾽ ἔδεκτο τὸν αἰπόλον εὐρέα λάρναξ 
ν »7 » ᾽ ’ » 

ξωον ἐοντα κακῇσιν ατασϑαλίῃσιν ἄνακτος. 
δ’ ’ . Ἢ 7 , ΑΝ 
ὡς τὲ νιν αἷ σιμαὶ λειμωνοϑε φέρβον ἰοῖσαι 80 

᾿ἡγεάνακτε πλόον διζημένω ἐς Μ]ιτυλάναν δ) 
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᾽ 
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κέδρον ὃς ἁδεῖαν μαλακοῖς ἄνϑεσσι μέλισσαι, 
οὔνεκά οἵ γλυκὺ Μοῖσα κατὰ στόματος χέε νέχταρ. 

Ὦ, μακαριστὲ Κομᾶτα. τύ ϑὴν τάδε τερπνὰ πεπόνϑης, 
καὶ τὺ κατεκλάσϑης ἐς λάρνακα, καὶ τὺ μελισσᾶν 
κηρία φερβόμενος ἔτος ὥριον ἐξεπόνασας. 35 
αἴϑ᾽ ἐπ᾽ ἐμεῦ ξωοῖς ἐναρίϑμιος ὥφελες εἶμεν, 

ὥς τοι ἐγὼν ἐνόμευον ἀν᾽ ὥρεα τὰς καλὰς αἶγας 

φωνᾶς εἰσαΐων. τὺ δ᾽ ὑπὸ δρυσὶν ἢ ὑπὸ πεύκαις 
ἁδὺ μελισδόμενος κατεχέκλισο ϑεῖε Κομᾶτα. 

Ε 3 3 
Χὼ μὲν τόσσ᾽ εἰπὼν ἀπεπαύσατο᾽ τὸν δὲ μετ᾽ αὕτις 90 

»" , Ω κὐἠγὼν τοῖ᾽ ἐφάμαν" .. Τυκέδα φίλε, πολλὰ μὲν ἄλλα 
Νύμφαι κὴἠμὲ δίδαξαν ἀν᾽ ὥρεα βουκολέοντα 
3 ΄ ΄ Α Ἁ π᾿ -Ἃ ΄ Ἅ, ΄ Ἔ 

ἐσϑλα. τὰ που καὶ Ζηνος ἐπὶ ϑρονον ἀγαγε φαμα 
΄ ξ ἀλλὰ τόγ᾽ ἐκ πάντων μέγ᾽ ὑπείροχον. ᾧ τυ γεραίρειν 

ἀρξεῦμ᾽" ἀλλ᾽ ὑπάκουσον. ἐπεὶ φίλος ἔπλεο Μοίσαις."“ 96 

(Σιμιχίδου ᾧ δή.) 

Σιμιχίδᾳ μὲν Ἔρωτες ἐπέπταρον᾽ ἦ γὰρ ὁ δειλός 
τόσσον ἐρῶ Μυρτοῦς. ὅσον εἴαρος αἶγες ἐρᾶντι. 
ὁ ἴάρατος δ᾽ ὁ τὰ πάντα φιλαίτατος ἀνέρι τήνῳ 

παιδὸς ὑπὸ σπλάγχνοισιν ἔχει πόϑον. οἶδεν ἴάριστις. 
ἐσϑλὸς ἀνήρ. μέγ᾽ ἄριστος ὃν οὐδέ κεν αὐτὸς ἀεέδευν τοῦ 
Φοῖβος σὺν φόρμιγγι παρὰ τριπόδεσσι μεγαίροι. 
ὡς ἐκ παιδὸς ΄άρατος ὑπ᾽ ὀστέον αἴϑετ᾽ ἔρωτι. 

Τόν μοι Πάν, Μαλέας ἐρατὸν πέδον ὅστε λέλογχας. 
ἄκλητον κείνοιο φίλας ἐς χεῖρας ἐρείσαις, 
εἶτε Φιλῖνος ἄρ᾽ ἐστὶν ὁ μαλϑακὸς εἴτέ τις ἄλλος. 105 
κεί μὲν ταῦτ᾽ ἔρδοις ὦ Πὰν φίλε, μή τί τυ παῖδες 
᾿“ρκαδικοὶ σκίλλαισιν ὑπὸ πλευράς τε καὶ ὥμως 
τανίκα μαστίσδοιεν. ὅτε κρέα τυτϑὰ παρείη" 
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β Εἰ δ᾽ ἄλλως νεύσαις. κατὰ μὲν χρόα πάντ᾽ ὀνύχεσσι 

δακνόμενος χνάσαιο καὶ ἐν κνίδαισι καϑεύδοις. 110 

9 εἴης δ᾽ Ἠδωνῶν μὲν ἐν ὥρφεσι χείματι μέσσῳ 

Ἔβρον πὰρ ποταμὸν τετραμμένον ἐγγύϑεν ἄρχτω, 

ἐν δὲ ϑέρει πυμάτοισι παρ᾽ Αἰϑιόπεσσι νομεύοις 

πέτρα ὕπο Βλεμύων. ὅϑεν οὐκέτι Νεῖλος ὁρατός. 

α΄ Ὑμὲς δ᾽ Ὑετίδος καὶ Βυβλίδος ἁδὺ λιπόντες [δ 

"15 νᾶμα καὶ Οἰκεῦντα. ξανϑᾶς ἕδος αἰπὺ Ζιώνας. 

ὦ μάλοισιν Ἔρωτες ἐρευϑομένοισιν ὁμοῖοι. 
βάλλετέ μοι τόξοισι τὸν ἱμερόεντα Φιλῖνον. 

βάλλετ᾽. ἐπεὶ τὸν ξεῖνον ὁ δύσμορος οὐκ ἐλεεῖ μευ. 

καὶ δὴ μὰν ἀπίοιο πεπαίτερος. αἵ δὲ γυναῖκες 120 

20 ἢ αἰαῖ“ φαντὶ .«Φιλῖνε. τό τοι χαλὸν ἄνϑος ἀπορρεῖ.“ 

γ Μηκέτι τοι φρουρέωμες ἐπὶ προϑύροισιν Ἴ4ρατε. 
μηδὲ πόδας τρίβωμες᾽ ὁ δ᾽ ὄρϑριος ἄλλον ἀλέκτωρ 
χοχκύξων νάρκῃσιν ἀνιαρῇσι διδοίη. 
εἷς δ᾽ ἀπὸ τᾶσδε φέριστε μολὼν ἄγχοιτο παλαίστρας. 115 

5 ἁμὶν δ᾽ ἁσυχία τε μέλοι γραία τε παρείη. 
ἅτις ἐπιφϑύξοισα τὰ μὴ καλὰ νόσφιν ἐρύκοι. 

Τόσσ᾽ ἐφάμαν᾽ ὃ δέ μοι τὸ λαγωβόλον. ἁδὺ γελάσσας 

ὡς πάρος. ἐκ Μοισᾶν ξεινήϊον ὥπασεν εἶμεν. 

χὡ μὲν ἀποκλίνας ἐπ᾽ ἀριστερὰ τὰν ἐπὶ Πύξας 130 

βο εἶρφ᾽ ὁδόν, αὐτὰρ ἐγώ τε καὶ Εὔκριτος ἐς Φρασιδάμω 
στραφϑέντες χὡ καλὸς ᾿Δμύντιχος ἔν τε βαϑείαις 

ἁδείας σχοίνοιο χαμευνίσιν ἐκλίνϑημες 

ἔν τε νεοτμάτοισι γεγαϑότες οἰναρέῃσι. 
πολλαὶ δ᾽ ἁμὶν ὕπερϑε κατὰ κρατὸς δονέοντο 135 

:6 αἴγειροι πτελέαι τε᾿ τὸ δ᾽ ἐγγύϑεν ἱερὸν ὕδωρ 

Νυμφᾶν ἐξ ἄντροιο κατειβόμενον κελάρυξε. 
τοὶ δὲ ποτὶ σκιαραῖς ὀροδαμνίσιν αἰϑαλίωνες 
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τέττιγες λαλαγεῦντες ἔχον πόνον᾽ ἁ δ᾽ ὀλολυγών 

τηλόϑεν ἐν πυκινῇσι βάτων τρύξεσκεν ἀκάνϑαις. 
ἄειδον κόρυδοι καὶ ἀκανϑέδες, ἔστενε τρυγών. 
πωτῶντο ξουϑαὶ περὶ πίδακας ἀμφὶ μέλισσαι. 
πάντ᾽ ὦσδεν ϑέρεος μάλα πίονος, ὦσδε δ᾽ ὀπώρας. 
ὄχναι μὲν πὰρ ποσσί, περὶ πλευρῇσι δὲ μᾶλα 
δαψιλέως ἁμὶν ἐκυλίνδετο᾽ τοὶ δ᾽ ἐκέχυντο 
ὅρπακες βραβίλοισι καταβρίϑοντες ἔραξε" 
τετράενες δὲ πίϑων ἀπελύετο κρατὸς ἄλειφαρ. 
Νύμφαι Κασταλίδες Παρνάσσιον αἶπος ἔχοιδαι; 
ἦρά γέ πᾷ τοιόνδε Φόλω κατὰ λάϊνον ἄντρον 
κρατῆρ᾽ Ἡρακλῆι γέρων ἐστάσατο Χείρων: 

ἢρά γέ πᾳ τῆνον τὸν ποιμένα τὸν ποτ᾽ ᾿άνάπῳ, 
τὸν κρατερὸν Πολύφαμον, ὃς ὥρεσι νᾶας ἔβαλλε, 

τοῖον νέχταρ ἔπεισε κατ᾽ αὐλία ποσσὶ χορεῦσαι, 

οἷον δὴ τόκα πῶμα διεκρανάσατε Νύμφαι 
βωμῷ πὰρ “άματρος ἀλφάδος; ἃς ἐπὶ σωρῶ 
αὑτις ἐγὼ πάξαιμι μέγα πτύον, ἃ δὲ γελάσσαι 
δράγματα καὶ μάκωνας ἐν ἀμφοτέρῃσιν ἔχοισα. 

1άγ}}. ΥἹΠ." 

Βουκολιασταὶ Δάφνις καὶ Μενάλκας. 

Ζάφνιδι τῷ χαρίεντι συνήντετο βουκολέοντι 
- ΄ ε 

μᾶλα νέμων, ὡς φαντί, κατ᾽ ὥρεα μακρὰ Μενάλκος. 
ἄμφω τώγ᾽ ἤστην πυρροτρίχω, ἄμφω ἀνάβω, 
ἄμφω συρίσδεν δεδαημένω, ἄμφω ἀείδεν. 

150 

πρᾶτος δ᾽ ὦν ποτὶ Δάφνιν ἰδὼν ἀγόρευε Μενάλκας᾽ 5 
ομυκητᾶν ἐπίουρε βοῶν Ζάφνι, λῆς μοι ἀεῖσαι ; 
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ΝΣ [χὴ ; δὲ (8 ΦωΣΝ 

φαμέ τυ νικασεῖν. οὔσον ϑέλω, αὕτὸος ἀείδων." 
Ἁ . δ» ς ΄ “ς᾽ 2 ,΄, ΄ 

τὸν δ᾽ ἄρα χῶ Ζίαφνις τοιῷδ᾽ ἀμείβετο μύϑω 
Ἁ ΄ 3.» Α ΄ 

»ποιμὴν εἰροπόκων ὀΐων συριγκτὰ Μενάλκα, 
» 35 ᾽ 3. ς " ΄ χει δην» “καὶ ἐξ 

οὔποτε νικασεῖς μ', οὐδ᾽ εἴ τι παϑοις τύγ΄ ἀείδων." ιτ0 

ΜΕΝΖ4Κ4ΑΣ. 

Χρήσδεις ὦν ἐσιδεῖν ; χρήσδεις καταϑεῖναι ἄεϑλον: 

ΖΙΖΦΝΙΣ. 

Χρήσδω τοῦτ᾽ ἐσιδεῖν, χρήσδω καταϑεῖναι ἄεϑλον. 

ΜΕΝΩ4ΚΑ͂Σ. 

Καὶ τένα ϑησεύμεσϑ'᾽, ὅτις ἁμὶν ἄρκιος εἴη; 

ΖΆΦΝΙΣ. 

“Μόσχον ἐγὼ ϑησῶ᾽ τὺ δὲ ϑὲς ἰσομάτορα ἀμνόν. 

ΜΕΝΑΖΚΑ͂Σ. 

Οὐ ϑησῶ ποκα ἀμνόν. ἐπεὶ χαλεπὸς ὁ πατήρ μευ 1τό 
χὰ μάτηρ, τὰ δὲ μᾶλα ποϑ᾽ ἕσπερα πάντ᾽ ἀριϑμεῦντι. 

ΖΑΦΝΙΣ. 

ἀλλὰ τέ μὰν ϑησεῖς; τί δέτυ πλέον ἕἑξεῖ ὁ νικῶν" 

ΜΕΝΩΑ4Κ4Σ. 
ν΄ 3. κα 7 ᾽ὔ Ἁ ᾽ δι οἱ ΄ 

Σῦύριγγ ἂν ἐπόησα καλαν ἐγὼ ἐννεαφῶνον, 
, " “ Ξ 2, 

λευκὸν κηρὸν ἔχοισαν, ἴσον κάτω, ἶσον ἄνωϑεν" 
Ἁ -" Α 3 - 

ταύταν κα ϑείην. τὰ δὲ τῶ πατρὸς οὐ καταϑησῶ. 50 

ΖΦΝΙΣ. 
5 ΄ ΕῚ ᾿ ΄, 3." ’ 

Η μαν τοι κήγῶ συριγγ ἔχω ἐννεαφῶνον, 

λευκὸν κηρὸν ἔχοισαν., ἴσον κάτω, ἶσον ἄνωϑεν. 
πρώαν νιν συνέπαξ᾽ ἔτι καὶ τὸν δάκτυλον ἀλγῶ 
τοῦτον, ἐπεὶ κάλαμός ἑ διασχισϑεὶς διέτμαξεν. 

ΜΕΝΖΆΑΖΚΑΣ. 

᾿4λλὰ τίς ἁμὲ κρινεῖ; τίς ἐπάκοος ἔσσεται ἁμέων; 25 

ΒΌΟΘΟΙ,.. θΕ. 3 
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ΖΔΆΑΦΝΙΣ. 

Ἰὴ [νόν πῶς ἐνταῦϑα τὸν αἰπόλον ἣν καλέσωμες, 

ὦ ποτὶ ταῖς ἐρίφοις ὁ κύων ὁ φαλαρὸς ὑλακτεῖ. 

Χοῖ μὲν παῖδες ἄὔῦσαν. ὃ δ᾽ αἰπόλος ἦνϑ᾽ ἐπακοῦσαι. 28 

πρᾶτος δ᾽ ὦν ἄειδε λαχὼν ἰυκτὰ Μενάλκας, 30 

εἶτα δ᾽ ἀμοιβαίαν ὑπελάμβανε ΖΙάφνις ἀοιδάν 
βουκολικάν᾽" οὕτω δὲ Μενάλκας ἄρξατο πρᾶτος. 

ΜΕΝΔΑΖ4ΚΑ͂Σ. 

ἼἌγκεα καὶ ποταμοί, ϑεῖον γένος. αἴ τι Μενάλκας 

πήποχ᾽ ὁ συριγκτὰς προσφιλὲς ὁ σα μέλος, 

βόσκοιτ᾽ ἐκ ψυχᾶς τὰς ἀμνάδας" ἣν δέ ποκ᾽ ἔνϑη ἜῬ 

Ζάφνις ἔχων δαμάλας. μηδὲν ἔλασσον ἔχοι. 

ΖΔΑΦΝΙΣ. 

Κρᾶναι καὶ βοτάναι, γλυκερὸν φυτόν, αἴπερ ὁμοῖον 

μουσίξω Ζάφνις ταῖσιν ἀηδονίσι. 

τοῦτο τὸ βουκόλιον πιαίνετε" κῆν τι Μενάλκας 

τεὶδ᾽ ἀγάγῃ, χαίρων ἄφϑονα πάντα νέμοι. 40 

ΜΕΝΖΔΑ4ΚΑ͂Σ. 

Ἔνϑ᾽ οἷς. ἔνϑ᾽ αἶγες διδυματόκοι, ἔνϑα μέλισσαι “ὅ 

σμάνεα πληροῦσιν. καὶ δρύες ὑψέτεραι. 48 

ἔνϑ᾽ ὁ καλὸς Μίλων βαίνει ποσίν" αἱ δ᾽ ἂν ἀφέρπῃ., 

χὡ ποιμὴν ξηρὸς τηνόϑι χαΐ βοτάναι. 4“ 

ΖΑΦΝΙΣ. 

Παντᾷ ἔαρ. παντᾷ δὲ νομοί, παντᾷ δὲ γάλακτος 4) 

οὔϑατα πιδῶσιν. καὶ τὰ νέα τρέφεται. 42 

ἔνϑα καλὰ Ναῖς ἐπινίσσεται" αἱ δ᾽ ἂν ἀφέρπῃ, 48 

χὡ τὰς βῶς βόσκων χαΐ βόες αὐότεραι. 

ΜΕΝΖΑΖΜΖΚΑΣ. 

Ὦ τράγε, τᾶν λευκᾶν αἰγῶν ἄνερ, ὦ βάϑος ὕλας 

Χοὶ μὲν παῖδες ἄειδον, ὃ δ᾽ αἰπόλος ἤϑελε κρίνειν. Ὁ 
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μυρίον. ὦ σιμαὶ δεῦτ᾽ ἐφ᾽ ὕδωρ ἔφύφοει 

ἐν τήνῳ γὰρ τῆνος᾽ ἴϑ᾽ «ὦ καλὲς καὶ ΕΒ" οΜίλον. 
ὁ Πρωτεὺς φώκας καὶ ϑεὸς ὧν ἔνεμε." 

Ζ4ΦΝΙΣ. 
ΕΣ ΕΣ Ἐ ἈΚ ΕΣ " Γ Ε 

ΠῚ ᾽ Ψ τ κ 5 ΕῚ Ξ- 

- 2 " 3 Ἄ μὰ . Ἕ 

- - - »κ Ἂκ ΕΣ ᾿ 

ΜΕΝΖΔΑΖΚΑ͂Σ. 

Μή μοι γᾶν Πέλοπος. μή μοι Κροίσεια τάλαντα 
εἴη ἔχειν, μηδὲ πρόσϑε ϑέειν ἀνέμων᾽ 

ἀλλ᾽ ὑπὸ τᾷ πέτρα τἄδ᾽ ἄσομαι ἀγκὰς ἔχων τυ, 
σύννομα μᾶλ᾽ ἐσορῶν τὰν Σικελάν τ᾽ ἐς ἅλα 

Ζ4ἍΦΝΙΣ. 

Ζένδρεσι μὲν χειμὼν φοβερὸν κακόν, ὕδασι δ᾽ αὐχ- 

μός, 
ὄρνισιν δ᾽ ὕσπλαγξ. ἀγροτέροις δὲ λίνα, 

ἀνδρὶ δὲ παρϑενικᾶς ἁπαλᾶς πόϑος. ὦ πάτερ ὦ Ζεῦ. 

οὐ μόνος ἠράσϑην᾽ καὶ τὺ γυναικοφέλας. 

Ταῦτα μὲν ὧν δι᾽ ἀμοιβαίων οἱ παῖδες ἄεισαν" 

τᾶν πυματᾶν δ᾽ ὠδᾶν οὑτῶς ἐξᾶρχε Μενάλκας. 

ΜΕΝΑΜΚΑ͂Σ. 
Φείδευ τᾶν στερίφων. φείδευ λύκε τᾶν τοκάδων μευ. 

μηδ᾽ ἀδίκει μ᾽. ὅτι μικκὸς ἐὼν πολλαῖσιν ὁμαρτέω. 
τ ΄ δ᾿ ᾿ 
Ὁ μάμπουρε κύον. οὕτω βαϑὺς ὕπνος ἔχει τυ ; 

οὐ χρὴ κοιμᾶσϑαι βαϑέως σὺν παιδὶ νέμοντα. 

Ταὶ δ᾽ ὄϊες. μηδ᾽ ὑμὲς ὀκνεῖϑ᾽ ἁπαλὰς κορέσασϑαι 
ποίας" οὔτι καμεῖσϑ᾽. ὅκκα πάλιν δε φύηται. 

Σέττα νέμεσϑε νέμεσϑε. τὰ δ᾽ οὔϑατα πλήσατε πᾶσαι, 
ὡς τὸ μὲν ὥρνες ἔχωντι. τὸ δ᾽ ἐς ταλάρως ἀποϑώμιαι. 

3.Ὁ 

δ0 

οὐ. 

Τ᾽ 
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“εύτερος αὖ ΖΔάφνις λιγυρῶς ἀνεβάλλετ᾽ ἀείδεν" 

Ζ4ΦΝΙΣ. 

Κήμ᾽ ἐκ τῶ ἄντρω σύνοφρυς κόρα ἐχϑὲς ἰδοῖσα 
τὰς δαμάλας παρελᾶντα καλὸν καλὸν εἶμεν ἔφασκεν" 

Οὐ μὰν οὐδὲ λόγον ἐκρίϑην ἄπο τὸν πικρὸν αὐτᾷ, 
ἀλλὰ κάτω βλέψας τὰν ἁμετέραν ὁδὸν εἷρπον. 
ε , Ἑ ᾿ -" ΄ εἴς ι » ἢ 
4δεῖ ἃ φωνὰ τᾶς πόρτιος, ἀδὺ τὸ πνεῦμα 

ἁδὺ δὲ χὰ ϑέρεος παρ᾽ ὕδωρ δέον αἰϑριοκοιτεῖν. 

Τὰ δουὶ ταὶ βάλανοι κόσμος. τᾷ μαλίδι μᾶλα. 
τᾷ βοὶ δ᾽ ἃ μόσχος, τῷ βουκόλῳ αἱ βόες αὐταί. 

Ὡς οἵ παῖδες ἄεισαν. ὁ δ᾽ αἰπόλος ὧδ᾽ ἀγόρευεν᾽" 
ἀδύ τι τὸ στόμα τοι καὶ ἐφίμερος ὦ Ζάφνι φωνά. 
χρέσσον μελπομένω τευ ἀκουέμεν ἢ μέλι λείχειν. 
λάξεο τᾶς σύριγγος ἐνίκασας γὰρ ἀείδων. 

αἱ δέ τι λῇς μὲ καὶ αὐτὸν ἅμ᾽ αἰπολέοντα διδάξαι, 
τήναν τὰν μιτύλαν δωσῶ τα δίδακτρά τοι αἶγα, 
ἅτις ὑπὲρ κεφαλᾶς αἰεὶ τὸν ἀμολγέα πληροῖ." 

Ὡς μὲν ὁ παῖς ἐχάρη καὶ ἀνάλατο καὶ πλατάγησε 
νικάσας. οὕτω κ᾽ ἐπὶ ματέρι νεβρὸς ἅλοιτο. 
ὡς δὲ κατεσμύχϑη καὶ ἀνετράπετο φρένα λύπαᾳ 
ὥτερος. οὕτω κα νύμφα δμαϑεῖσ᾽ ἀκάχοιτο. 
κὴκ τούτω πρᾶτος παρὰ ποιμέσι Ζάφνις ἔγεντο, 
καὶ Νύμφαν ἄκρηβος ἐὼν ἔτι Ναΐδα γᾶμεν. 

ἁδὺ δὲ χὼ μόσχος γαρύεται. ἁδὺ δὲ χὰ βῶς. 

ψ.νν" ᾿γυν ὐθδοΝ 

.-«ῳρῳκ 

ΝΥΝ να. ..... 
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[4.}}. 1Χ.᾽ 

Βουκολιασταὶ Δάφνις καὶ Μενάλκας. 

Βουκολιάξεο Ζάφνι, τὺ δ᾽ ὠδᾶς ἄρχεο πρᾶτος, 
ὠδᾶς ἄρχεο Ζίάφνι. συναψάσϑω δὲ Μενάλκας, 
μόσχως βουσὶν ὑφέντες., ὑπὸ στείραισι δὲ ταύρως. 
χοὶ μὲν ἁμᾷ βόσκοιντο καὶ ἐν φύλοισι πλανῶντο 
μηδὲν ἀτιμαγελεῦντες" ἐμὶν δὲ τὺ βουκολιάξευ 
ἔχ ποϑεν, ἄλλοϑε δ᾽ αὖτις ὑποχρίνοιτο Μενάλκας. 

ΖΖΩΆΦΝΙΣ. 

“4δὺ μὲν ἁ μόσχος γαρύεται. ἁδὺ δὲ χὰ βῶς. 
ἁδὺ δὲ χὰ σῦριγξ. χὠ βουκόλος ἁδὺ δὲ κἠγῶν. 
ἔστι δέ μοι παρ᾽ ὕδωρ ψυχρὸν στιβάς. ἐν δὲ νένασται 
λευκᾶν ἐκ δαμαλᾶν καλὰ δέρματα. τάς μοι ἁπάσας 
λὶψ κόμαρον τρωγοίσας ἀπὸ σκοπιᾶς ἐτίναξε. 

τῶ δὲ ϑέρευς φρύγοντος ἐγὼ τόσσον μελεδαίνω. 
ὅσσον ἐρῶν τι πατρὸς μύϑων καὶ ματρὸς ἀκούει. 

Οὑτῶς «“άφνις ἄεισεν ἐμίν. οὑτῶς δὲ Μενάλκας. 

ΜΕΝΑ͂ΖΚΑΣ. 

Αἴτνα μᾶτερ ἐμά. κὐἠγὼ καλὸν ἄντρον ἐνοικέω 
κοέλαις ἐν πέτρῃσιν᾽ ἔχω δέ τοι. ὅσσ᾽ ἐν ὀνείρῳ 
φαίνονται. πολλὰς μὲν ὄϊς, πολλὰς δὲ χιμαίρας, 
ὦ μοι πρὸς κεφαλᾷ καὶ πρὸς ποσὶ κώεα κεῖται. 
ἐν πυρὶ δὲ δρυΐνῳ χόρια ξέει. ἐν πυρὶ δ᾽ αὖαι 
φαγοὶ χειμαένοντος᾽" ἔχω δὲ τοι οὐδ᾽ ὅσον ραν 
χείματος ἢ νωδὸς καρύων ἀμύλοιο παρόντος. 

Τοῖς μὲν ἐπεπλατάγησα καὶ αὐτίκα δῶρον ἔδωκα. 
Ζάφνιδι μὲν κορύναν. τάν μοι πατρὸς ἔτραφεν ὑγρός. 

᾽ - δ, 5 Ὁ δν αὐτοφυῆ. τὰν δ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἴσως μωμάσατο τέχτωτ. 
’ ᾿ , Ἁ » τς , 3.1 2 

τήνῳ δὲ στρόμβω καλὸν ὄστρακον, ὦ κρέας αὐτός 

σ' 

ιο 

25 
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σιτήϑην πέτρῃσιν ἕν Ὑκαρίῃσι δοκεύσας, 
, " , ᾽ 3 ΠΝ 5 τ ’, ’ 

πέντε ταμὼν πέντ᾽ οὐσιν᾽ ὁ δ᾽ ἐγκαγχάσατο κόχλω. 
- κ κ 

Ἂ ξὴ 

Βουκολικαὶ Μοῖσαι μάλα χαίρετε, φαίνετε δ᾽ ὠδάς, 
τάς ποκ᾽ ἐγὼ κείνοισι παρὼν ἄεισα νομεῦσι, 
μηκέτ᾽ ἐπὶ γλώσσας ἄκρας ὀλοφυγγόνα φύσω. 
τέττιξ μὲν τέττιγι φίλος, μύρμακι δὲ μύρμαξ, 
ἴρακες δ᾽ ἴραξιν. ἐμὶν δ᾽ ἁ μοῖσα καὶ ώδά. 
τᾶς μοι πᾶς εἴη πλεῖος δόμος. οὔτε γὰρ ὕπνος 
οὔτ᾽ ἔαρ ἐξαπίνας γλυκερώτερον, οὔτε μελίσσαις 
ἄνϑεα᾽" τόσσον ἐμὶν Μοῖσαι φίλαι. ὡς μὲν ὁρῆτε 
γαϑεῦσιν, τὼς δ᾽ οὔτι ποτῷ δαλήσατο Κίρκη. 

[4}}}. Χ. 

Ἐργατίναι ἢ Θερισται. 

ΜΙΖΦΝ. 
; ᾿ κὦ ΄ 23 κ ΄ 
Ἐργατίνα βουκαῖε, τίνυν ᾧξυρὲ πεπόνϑεις; 

οὔτ᾽ ὦν ὄγμον ἄγειν ὀρϑὸν δύνᾳ, ὡς τὸ πρὶν ἄγες, 
Ἔα. 9 ὦ οὲ - ΄ 2 5᾽Ψ ,᾿ 

οὐυϑ' ἀμα λαοτομεῖς τῷ πλατίον. ἀλλ΄ ἀπολείπῃ 

ὥσπερ ὄϊς ποίμνας. ἃς τὸν πόδα κάκτος ἔτυψε. 

ποῖός τις δειλαῖε καὶ ἐκ μέσω ἄματος ἐσσῇ. 

ὃς νυν αρχομένω τᾶς αὔλακος οὐκ ἀποτρώγεις ; 

ΒΑΤΊΟΣ:. 

Μίλων ὀψαμᾶτα, πέτρας ἀπόκομμ᾽ ἀτεράμνω, 
οὐδαμά τοι συνέβα ποϑέσαι τινὰ τῶν ἀπεόντων; 

ΜΙΖΩΝ. 

Οὐδαμά. τίς δὲ πόϑος τῶν ἔκτοϑεν ἐργάτα ἀνδρέ; 

ρ υνγπυνννμΥν» 

τ ωσμμμδωι ὁ 
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ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 

Οὐδαμά νυν συνέβα τοι ἀγρυπνῆσαι δι᾽ ἔρωτα: 10 
ΜΙΔΖΩΝ. 

Μηδέ γε συμβαίη" χαλεπὸν χορέω κύνα γεῦσαι. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 

᾽4λλ᾽ ἐγὼ ὦ Μίλων ἔραμαι σχεδὸν ἑνδεκαταῖος. 

ΜΙΔΩΝ. 

Ἐχ πίϑω ἀντλεῖξ δῆλον ἐγὼ δ᾽ ἔχω οὐδ᾽ ἅλις ὄξος. 

ἘΥΓΤΕΤΌΣ:: 

Τοιγάρτοι πρὸ ϑυρᾶν μοι ἀπὸ σπόρω ἄσκαλα πάντα. 

ΜΙΖΩΝ. 

Τίς δέτυ τᾶν παίδων λυμαίνεται ; 1 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 

“4 Πολυβώτα, 

ἃ πρᾶν ἀμάντεσσι παρ᾽ Ἱπποτίωνι ποταύλει. 

ΜΙΔΩΝ. 
: 

Ββὗρε ϑεὸς τὸν ἀλιτρόν᾽ ἔχεις. πάλαι ὧν ἐπεϑύμεις. 

μάντίς τοι τὰν νύκτα χροΐξεται ἃ καλαμαία. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 

Μωκᾶσϑαί μ᾽ ἄρχῃ τύ; τυφλὸς δ᾽ οὐκ αὐτὸς ὁ 
Πλοῦτος. 

ἀλλὰ καὶ φρόντιστος Ἔρως. μὴ δὴ μέγα μυϑεῦ. 20 

ΜΙΖΔΦΝ. 

Οὐ μέγα μυϑεῦμαι" τὺ μόνον κατάβαλλε τὸ λᾷον, 

καί τι κόρας φιλικὸν μέλος ἀμβάλευ. ἄδιον οὑτῶς 

ἐργαξῇ᾽ καὶ μὰν πρότερόν ποκα μουσικὸς ἦσϑα. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 

(ϑιδή.) 
Μῶωσαι Πιερίδες, συναείσατε τὰν ῥαδινάν μοι 

παῖδ᾽ - ὧν γάρ χ᾽ ἄἅψησϑε ϑεαί, καλὰ πάντα ποεῖτε. 38 
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Βομβύκα χαρίεσσα, Σύραν καλέοντί τυ πᾶντες. 
ἰσγνὰν ἁλιόκαυστον, ἐγὼ δὲ μόνος μελίχλωρον. 

Καὶ τὸ ἴον μέλαν ἐστὶ καὶ ἁ γραπτὰ ὑάκινϑος. 
3 Ε »"ν ν, ἀλι᾽ ἔμπας ἐν τοῖς στεφάνοις τὰ πρᾶτα λέγονται. 

ΙΣ ν . ς 3 Ξ 
4 αἷξ τὰν κύτισον, ὃ λύκος τὰν αἶγα διώκει, 
ς 4 

ἃ γέρανος τὥροτρον, ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ τὶν μεμάνημαι. 

Αἴϑέ μοι ἧς, ὅσσα Κροῖσόν ποκα φαντὶ πεπᾶσϑαι, 

χρύσεοι ἀμφότεροί κ᾿ ἀνεκείμεϑα τᾷ ̓ ἀφροδίταᾳ. 

Τὼς αὐλὼς μὲν ἔχοισα καὶ ἢ ῥόδον ἢ μᾶλον τύ, 
σχῆμα δ᾽ ἐγὼ καὶ καινὰς ἐπ᾿ ἀμφοτέροισιν ἀμύκλας. 

Βομβύκα χαρίεσσο᾽, οἵ μὲν πόδες ἀστράγαλοί τευς 
ἃ φωνὰ δὲ τρύχνος" τὸν μὰν τρόπον οὐκ ἔχω εἰπεῖν. 

ΜΙΖΔΩΝ. 

Ἦ καλὰς ἁμὲ ποῶν ἐλελάϑη βοῦκος ἀοιδᾶς. 

ὡς εὖ τὰν ἰδέαν τᾶς ἁρμονίας ἐμέτρησεν. 
ὦμοι τῷ πώγωνος. ὃν ἀλιϑίως ἀνέφυσα. 
ϑᾶσαι δὴ καὶ ταῦτα τὰ τῶ ϑείω Λιτυέρσα. 

(θϑιδή.) 

Ζάματερ πολύκαρπε πολύσταχυ, τοῦτο τὸ λᾷον 
εὔεργόν τ᾽ εἴη καὶ κάρπιμον ὅττι μάλιστα. 

Σφίγγετ᾽ ἀμαλλοδέται τὰ δράγματα, μὴ παριών τις 
εἴποι" ..«σύκινοι ἄνδρες, ἀπώλετο χοῦτος ὁ μισϑός."“ 

Ἐς βορέην ἄνεμον τᾶς κόρϑυος ἁ τομὰ ὗμιν 
ἢ ξέφυρον βλεπέτω᾽ πιαίνεται ὁ στάχυς οὑτῶς. 

Σῖτον ἀλοιῶντας φεύγειν τὸ μεσαμβρινὸν ὑπνῶν" 
ἐκ καλάμας ἄχυρον τελέϑει τημόσδε μάλιστα. 

Ἴάρχεσϑαι δ᾽ ἀμῶντας ἐγειρομένω κορυδαλλῶ, 
καὶ λήγειν εὕδοντος. ἐλινῦσαι δὲ τὸ καῦμα. 

50 
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᾽ ε -» » . Εὐκτὸς ὁ τῶ βατράχω παῖδες βίος" οὐ μελεδαίνει 
τὸν τὸ πιεῖν ἐγχεῦντα᾽ πάρεστι γὰρ ἄφϑονον αὐτῷ. 

Κάλλιον Φπιμελητὰ φιλάργυρε τὸν φακὸν ἕψειν" 
μἠπιτάμῃς τὰν χεῖρα καταπρίων τὸ κύμινον. δ6 

Ταῦτα χρὴ μοχϑεῦντας ἐν ἁλίῳ ἄνδρας ἀείδειν. 
τὸν δὲ τεὸν βουκαῖε πρέπει λυμηρὸν ἔρωτα 
μυϑίσδεν τᾷ ματρὶ κατ᾽ εὐνὰν ὀρϑρευοίσαᾳ. 

[4}}}. ΧΙ. 

ΠΟΛ ΣΧ ΩΝ 

Ρ ’ Οὐδὲν πὸτ τὸν ἔρωτα πεφύκει φάρμακον ἄλλο 
Ξ 3 ς 

Νικία οὔτ᾽ ἔγχριστον., ἐμὶν δοκεῖ. οὐδ᾽ ἐπίπαστον, 
Ἣ Α τ -» ’ » ὌΠ ῈΕ , 

ἢ ταὶ Πιερέδες κοῦφον δέ τι τοῦτο καὶ αδὺ 
’, πον Ν᾽ "2 ’ ε -- 3 ΡΟ ΕΣ, , ᾽ 

γίνετ ἐπ ἀνθρώπως. ευρεῖν δ᾽ οὐ ῥαδιὸν ἐστι. 
Ρ] 5 - 

γινώσκειν δ᾽ οἶμαί τυ καλῶς ἰατρὸν ἐόντα ξ 
καὶ ταῖς ἐννέα δὴ πεφιλημένον ἔξοχα Μοίσαις. 

“ ΟΣ ὟΝ κὔν 5. ΤῈ , ς ΓΑ νῶν" 
οὕτω γῶν ῥαῖστα διᾶγ᾽ ὁ Κυκλωὼψ ὁ παρ αἀμίν, 
9 Ἢ , δρ.13..» » , 
ὠρχαῖος Πολύφαμος. οκ΄ ἤρατο τᾶς Γαλατείας., 

ἄρτι γενειάσδων περὶ τὸ στόμα τὼς κροτάφοως τε. 
Ψ᾿ 3 ᾽ “4 3φ.λ ο΄ 2 ον , 

ἤρατο δ᾽ οὐ μάλοις οὐδὲ ῥόδῳ οὐδὲ κικέννοις. Ιο 
3 ΜΕ: τ , ε ΡΞ ἢ ΄ 

ἀλλ᾽ ὀρϑαῖς μανίαις, ἀγεῖτο δὲ πάντα παρεργα. 
΄ 4 Ἀω ᾿ 23», 3 ᾳ. 5 » 

πολλᾶκι ταὶ οἵες ποτὶ τωὐλίον αὐταὶ ἁπῆνϑον 
- δ τα 

γλωρᾶς ἐκ βοτάνας" ὃ δὲ τὰν Γαλάτειαν ἀείδων 
3 " ᾽ Ψ αὐτεῖ ἐπ᾽ ἀϊόνος κατετάκετο φυκιοέσσας 

3 - , ς 

ἐξ ἀοῦς. ἔχϑιστον ἔχων ὑποκάρδιον ἕλκος. Ιδ 

Κύπριδος Ἐκ μεγάλας τό οἵ ἥπατι πᾶξε βέλεωνον. 16 
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ἀλλὰ τὸ φάρμακον εὗρε, καϑεξόμενος δ᾽ ἐπὶ πέτρας 
ὑψηλᾶς ἐς πόντον ὁρῶν ἄειδε τοιαῦτα. 

δ ,δή.) 

, λευκὰ Γ «λάτεια, τί τὸν φιλέοντ᾽ ἀποβάλλῃ 
μόσχω γαυφοτέρα, σφηλωτέρτ ὄμφακος ὦμᾶς, 21 
φοιτῇς δ᾽ αὖθ᾽ οὑτῶς, ὅκκα γλυκὺς ὕπνος ἔχῃ με, 
οἴχῃ δ᾽ εὐθὺς ἐοϊσ᾽, ὅκκα γλυκὺς ὕπνος ἀνῇ με. 
φεύγεις δ᾽ ὥσπερ ὀϊς πολιὸν λύκον ἀϑρήσασα; 

Ἠράσϑην μὲν ἔγωγα τεοῦς κόρα, ἁνίκα πρᾶτον 25 
ἦνϑες ἐμᾷ σὺν ματρὶ ϑέλοισ᾽ ὑακίνϑινα φύλλα 
ἐξ ὄρεος δρέψασθϑαι, ἐγὼ δ᾽ ὁδὸν ἁγεμόνευον. 
παύσασϑαι δ᾽ ἐσιδών τυ καὶ ὕστερον οὐδ᾽ ἔτι πα νῦν 
ἐκ τήνω δύναμαι" τὶν δ᾽ οὐ μέλει. οὐ μὰ Δ᾽ οὐδέν. 

Γινώσκω χαρίεσσα κόρα, τίνος ὥνεκα φεύγεις" 30 
ὥνεκά μοι λασία μὲν ὀφρῦς ἐπὶ παντὶ μετώπῳ 
ἐξ ὠτὸς τέταται ποτὶ ϑῦτερον ὥς μία μακρά. 
εἷς δ᾽ ὀφϑαλμὸς ὕπεστι. πλατεῖα δὲ δὶς ἐπὶ χείλει. 

᾽4λλ᾽ οὗτος τοιοῦτος ἐὼν βοτὰ χίλια βόσκω, 
κήκ τούτων τὸ κράτιστον ἀμελγόμενος γάλα πίνω᾽ 5 
τυρὸς δ᾽ οὐ λείπει μ᾽ οὔτ᾽ ἐν ϑέρει οὔτ᾽ ἐν ὀπώρα, 
οὐ χειμῶνος ἄκρω᾽ ταρσοὶ δ᾽ ὑπεραχϑέες αἰεί. 

Συρίσδεν δ᾽ ὡς οὔτις ἐπίσταμαι ὧδε Κυκλώπων, 
᾿ ε , δ ἀν" νυ 3 . 3 

τὶν τὸ φίλον μελέμαλον ἁμᾷ κήμαυτον ἀείδων 

πολλάκι νυκτὸς ἀωρί. τράφω δέ τοι ἕνδεκα νεβρώς ὦ 
πάσας μανοφόρως καὶ σκύμνως τέσσαρας ἄρχτων. 

᾽4λλ᾽ ἀφίκευ τὺ ποϑ᾽ ἁμέ. καὶ ἑξεῖς οὐδὲν ἔλασσον, 
3 

τὰν γλαυκὰν δὲ ϑάλασσαν ἔα ποτὶ χέρσον ὀρεχϑεῖν. 
ἄδιον ἐν τώντρῳ παρ᾽ ἐμὶν τὰν νύκτα διαξεῖς. 4 

- 3 

τίς κα τῶνδε ϑάλασσαν ἑκὼν καὶ κύμαϑ'᾽ ἕλοιτο; 49 

λευκοτέρα παχτᾶς ποτιδεῖν. ἁπαλωτέρα ἀρνός. 20 
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Ἐντὶ δάφναι τηνεῖ, ἐντὶ δαδιναὶ κυπάρισσοι, 
ἔστι μέλας κισσός, ἔστ᾽ ἄμπελος ἃ γλυκύκαρπος, 

ἔστι ψυχρὸν ὕδωρ, τό μοι ἃ πολυδένδρεος 4ἴτνα 
λευκᾶς ἐκ χιόνος ποτὸν ἀμβρόσιον προΐητι. 

Δἱ δέ τοι αὐτὸς ἐγὼν δοκέω λασιώτερος εἶμεν, 

ἐντὶ δρυὸς ξύλα μοι καὶ ὑπὸ σποδῶ ἀκάματον πῦρ᾽ 
3... 6 » 

καιόμενος δ᾽ ὑπὸ τεῦς καὶ τὰν ψυχὰν ἀνεχοίμαν 
ΝΟΣ Ἂ "3.2 ΄ "» ΄ 5.», 

καὶ τὸν ἕν᾽ ὀρϑαλμόν, τῶ μοι γλυκερώτερον οὐδέν. 
2 3 Ξ, ς " Ώμοι, ὅτ᾽ οὐκ ἔτεκέν μ᾽ ἃ μάτηρ βραάγχι᾽ ἔχοντα, 

ς , ὡς κατέδυν ποτὶ τὶν καὶ τὰν χέρα τευς ἐφίλησα, 
δῖ Ἵ ΄ αἱ μὴ τὸ στόμ᾽ ἔλης. ἔφερον δέ τοι ἢ κρίνα λευκά 

κ᾿ , εν " 7 ν ΄ τ ν 
ἡ μακῶν ἀπαλὰν ἐρυϑρα πλαταγῶνι᾽ ἔχοισαν. 

᾿Δλλὰ τὰ μὲν ϑέρεος, τὰ δὲ γίνεται ἐν χειμῶνι. 

νῦν μὰν ὦ κόριον, νῦν αὖ τό γα νεῖν μασεῦμαι, 
εἴ τίς κα σὺν ναὶ πλέων ξένος ὧδ᾽ ἀφίκηται, 
ς τι ἐν Δ κα Ἀ᾿ ΟΡῚ ἃ; . ἢ Ἐν 
ὡς εἰδῶ τι. πόϑ' αδυ κατοικεῖν τὸν βυϑὸν ὑμίν. 

Ἐξξένϑοις Γαλάτεια καὶ ἐξενθοῖσα λάϑοιο 
Ω᾽ ἙΝ - τ Ἷ ,“ 4 85 
ὥσπερ ἐγὼν νῦν ὧδε καϑήμενος οἴκαδ᾽ ἀπενϑεῖν 

δῦ 

68 

2 ᾿ 

ποιμαίνειν δ᾽ ἐθέλοις σὺν ἐμὶν ἅμα καὶ γάλ᾽ ἀμέλγειν δ 
καὶ τυρὸν πᾶξαι τάμισον δριμεῖαν ἐνεῖσα. 

“4 μάτηρ ἀδικεῖ μὲ μόνα, καὶ μέμφομαι αὐτᾷ᾽ 
οὐδὲν πήποχ᾽ ὅλως ποτὶ τὶν φίλον εἶπεν ὑπέρ μευ, 
καὶ ταῦτ᾽ ἅμαρ ἐπ᾽ ἄμαρ ὁρῶσά με λεπτύνοντα. 
φασῶ τὰν κεφαλὰν καὶ τὼς πόδας ἀμφοτέρως μευ 
σφύξειν, ὡς ἀνιαϑῇ; ἐπεὶ κἠγὼν ἀνιῶμαι. 

Ὦ Κύκλωψ Κύκλωψ, πᾷ τὰς φρένας ἐκπεπότασαι; 

αἴκ᾽ ἐνθὼν ταλάρως τε πλέχοις καὶ ϑαλλὸν ἀμάσας 

ταῖς ἄρνεσσι φέροις. τάχα κα πολὺ μᾶλλον ἔχοις νῶν. 

[χέ 9 Φ » » ’ “ ΄ Ε] ΄ 

ὥστ οὐκ ἂν τοι ταῦτα φέρειν ἅμα πάντ᾽ ἐδυναϑην. 

Το 

59 
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" Ἂ ’ ΄ ΄ 

τὰν παρεοῖσαν ἄμελγε. τί τὸν φεύγοντα διώκεις; - 
. ΄ -Ξ , 

ευρησεῖς Γαλάτειαν ἴσως καὶ καλλίον᾽ ἄλλαν. 

δ΄ Πολλαὶ συμπαίσδέν με κόραι τὰν νύκτα κέλονται, 
τὸ κιχλίξοντι δὲ πᾶσαι. ἐπεί κ᾿ αὐταῖς ἐπακούσω. 

-» ας -“ φρο, 3 » Ἀ , Ε} ᾿ δῆλον οτ΄ ἐν τᾷ γᾷ κήγῶν τὶς φαίνομαι εἶμεν. 

Οὕτω τοι Πολύφαμος ἐποίμαινεν τὸν ἔρωτα ΒΡ 
μουσίσδων, ῥᾶον δὲ διᾶγ᾽ ἢ εἰ χρυσὸν ἔδωκεν. 

[4}}}. ΧΠ]. 

ἘΣ ἢ ἘᾺ δὲ ᾿ 

α Ἤλυϑες ὦ φίλε κοῦρε; τρίτῃ σὺν νυκτὶ καὶ ἠοῖ 
ἤλυϑες; οἵ δὲ ποϑεῦντες ἐν ἤματι γηράσκουσιν. ; 

β΄ Ὅσσον ἔαρ χειμῶνος. ὅσον μῆλον βραβίλοιο 
ἥδιον. ὅσσον δϊς σφετέρης λασιωτέρη ἀρνός, 

65 ὅσσον παρϑενικὴ προφέρει τριγάμοιο γυναικός, δ 
ὅσσον ἐλαφροτέρη μόσχου νεβρός, ὅσσον ἀηδών 
συμπάντων λιγύφωνος ἀοιδοτάτη πετεηνῶν. 
τόσσον ἔμ᾽ εὔφρηνας σὺ φανείς, σκιερὴν δ᾽ ὑπὸ 

φηγόν : 
ἠελίου φρύγοντος ὁδοιπόρος ἔδραμεν ὥς τις. 

ιο β΄ Εἴϑ᾽ ὁμαλοὶ πνεύσειαν ἐπ᾽ ἀμφοτέροισιν Ἔρωτες ιὸ 
νῶϊν. ἐπεσσομένοις δὲ γενοίμεθα πᾶσιν ἀοιδή. 
»δέω δή τινε τῶδε μετὰ προτέροισι γενέσϑην 
φῶϑ᾽. ὃ μὲν ἴσπνιλος., φαίη χ᾽ ὁ ̓Αμυκλαϊάξων, 
τὸν δ᾽ ἕτερον πάλιν ὥς κεν ὁ Θεσσαλὸς εἴποι ἀΐτην. 

δα »ξα ".... 



ΤΡΥΠ,,. ΧΙ. 4ὅ 

δ ἀλλήλους δ᾽ ἐφίλησαν ἴσῳ ξυγῷ. ἦρα τότ᾽ ἔσσαν ι8 
, ΄, 7 δρῖ- 53. ἃ , “6 αὐ δ 

χρύσειοι παλιν ἄνδρες. οτ΄ ἀντεφίλησ ὁ φιληδϑ είς. 

γ΄ Εἰ γὰρ τοῦτο πάτερ Κρονίδη πέλοι, εἰ γὰρ ἀγήρῳ 
ἀϑάνατοι, γενεῇς δὲ διηκοσίῃσιν ἔπειτα 
3 ᾿ 3 ,ὔ 3 ἢ -ι 

ἀγγείλειεν ἐμοί τις ἀνέξοδον εἰς ““χέροντα 
2. ,,ἡ σὴ νῦν φιλότης καὶ τοῦ χαρίεντος ἀΐτεω 

πᾶσι διὰ στόματος. μετὰ δ᾽ ἠνϑέοισι μάλιστα.“ 

γ΄ ᾽4λλ᾽ ἤτοι τούτων μὲν ὑπέρτεροι Οὐρανίωνες 
ἔσσονϑ᾽ ὡς ἐϑέλουσιν᾽ ἐγὼ δέ σε τὸν καλὸν αἰνέων 
ψεύδεα ῥινὸς ὕπερϑεν ἀραιῆς οὐκ ἀναφύσω. 

5. ἣν γὰρ καίτι δάκῃς. τὸ μὲν ἀβλαβὲς εὐθὺς ἔϑηκας, 
διπλάσιον δ᾽ ὥνησας. ἔχων δ᾽ ἐπίμετρον ἀπῆλϑον. 

δ΄ Νισαῖοι Μεγαρῆες ἀριστεύοντες ἐρετμοῖς, 
μ ᾽ ΄ ᾿ 3 ᾿Ὶ ς ΄ 

ολβιοι οἰκείοιτε, τὸν ἅττικον ὡς περίαλλα 

ξεῖνον ἐτιμήσασϑε Ζιοκλέα τὸν φιλόπαιδα. 

30 ε΄ Αἰεί οἵ περὶ τύμβον ἀολλέες εἴαρι πρώτῳ 30 
κοῦροι ἐριδμαίνουσι φιλήματος ἄκρα φέρεσϑαι. 
ὃς δέ κε προσμάξῃ γλυκερώτερα χείλεσι χείλη, 
βριϑόμενος στεφάνοισιν ξὴν ἐς μητέρ᾽ ἀπῆλϑεν. 

ε΄ Ὄλβιος, ὅστις παισὶ φιλήματα κεῖνα διαιτᾷ. 
5. ἢἦ πῃ τὸν χαροπὸν Γανυμήδεα πόλλ᾽ ἐπιβῶται 35 

“Δυδίῃ ἶσον ἔχειν πέτρῃ στόμα, χρυσὸν ὁποίῃ 
πεύϑονται, μὴ φαῦλος ἐτήτυμον, ἀργυραμοιβοι. 
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Ἔν, οὐλ᾽λ ΟΝ. Ὁ. 

Οὐχ ἁμὶν τὸν Ἔρωτα μόνοις ἔτεχ᾽, ὡς ἐδοκεῦμες, 
΄ ξ Ὅς “« 1 

Νικία. ᾧτινι τοῦτο ϑεῶν ποκα τέκνον ἔγεντο 
3 ς Ἁ Ἁ ΄ - 

οὐχ ἁμὶν τὰ καλὰ πράτοις καλὰ φαίνεται εἶμεν, 

οἵ ϑνατοὶ πελόμεσϑα. τὸ δ᾽ αὔριον οὐκ ἐσορῶμες" 
9 ς 

ἀλλὰ καὶ ὃ ἀμφιτρύωνος ὁ χαλκεοκάρδιος υἱός, 
-" κ 

ὃς τὸν λῖν ὑπέμεινε τὸν ἄγριον. ἤρατο παιδός. 
“- ’, δ, “- . Ε: - 

τοῦ χαρίεντος λα. τοῦ τὰν πλοχαμῖδα φορεῦντος, 
΄, 3 ΄ ς 

καί νιν πάντ᾽ ἐδίδαξε πατὴρ ὡσεὶ φίλον υἱέα. 
“ ν᾿ ᾽ ν Υ » ἃ) ἡ ξ 
οσσα μαϑῶν ἄγαϑος καὶ ἀοίδιμος αὑτος ἔγεντο 

᾽ 2 » 5 ""..9 Ξ ᾽, 

χωρὶς ὃ οὐδέποκ ἧς. οὔτ᾽ εἰ μέσον ἀμαρ ὄροιτο, 
Ἂν Ὁ ΣΙΝ, 3 

οὔτ᾽ ἄρ ὅχ᾽ ἁ λεύκιππος ἀνατρέχοι ἐς Ζιὸς ᾿Φ ὥς, 
ϑξ ξς “ὦ 

οὐδ᾽ ὁπόχ᾽ ὀρτάλιχοι μινυροὶ ποτὶ κοῖτον ὁρῷεν, 
, : Ἁ ιν ΄ ΄ 

σεισαμένας πτερὰ ματρὸς ἐπ᾿ αἰϑαλόεντι πεταύρῳ, 

ὡς αὐτῷ κατὰ ϑυμὸν ὁ παῖς πεποναμένος εἴη. 
αὑτοῦ δ᾽ εὖ εἴκων ἐς ἀλαϑινὸν ἄνδρ᾽ ἀποβαίη. 
ἀλλ᾽ ὅτε τὸ χρύσειον ἔπλει μετὰ κῶας Ἰήσων 
Αἰσονίδας. οἵ δ᾽ αὐτῷ ἀριστῆες συνέποντο 
πασᾶν ἐκ πολίων προλελεγμένοι. ὧν ὄφελός τι. 
ἴχετο χὡ ταλαεργὸς ἀνὴρ ἐς ἀφνειὸν Ἰωλκόν, 
᾿Ἱλκμήνης υἱὸς Μιδεάτιδος ἡρωίνης. 
σὺν δ᾽ αὐτῷ κατέβαινεν Ὕλας εὔανδρον ἐς ̓ “ργώ. 
ἅμος δ᾽ ἀντέλλοντι Πελειάδες, ἐσχατιαὶ δέ 

ἄρνα νέον βόσκοντι. τετραμμένου εἴαρος ἤδη. 
τᾶμος ναυτιλίας μιμνάσκετο ϑεῖος ἄωτος 

ἡρώων. κοίλαν δὲ καϑιδρυϑέντες ἐς ̓ 4ργώ 

ἅτις κυανεᾶν οὐχ ἥψατο συνδρομάδων ναὺυς. 
ἀλλὰ διεξάϊξε. βαϑὺν δ᾽ εἰσέδραμε Φᾶσιν. 
αἰετὸς ὡς μέγα λαῖτμα. ἀφ᾽ οὔ τότε χοιράδες ἔσταν. Σ ΔΒ 

᾿- 

᾿ 
1 

Ἰς- 
Γ Ε 
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Ἑλλάσποντον ἵκοντο νότῳ τρίτον ὦμαρ ἀέντι, 
εἴσω δ᾽ ὅρμον ἔϑεντο Προποντίδος. ἔνϑα Κιανάν Ὁ 
αὔλακας εὐϑύνοντι βόες τρίβοντες ἀρότρῳ. 
ἐκβάντες δ᾽ ἐπὶ θῖνα κατὰ ξυγὰ δαῖτα πένοντο 
δειελινήν., πολλοὶ δὲ μίαν στορέσαντο χαμεύναν. 
λειμὼν γάρ σφιν ἔκειτο. μέγα στιβάδεσσιν ὄνειαρ, 
ἔνϑεν βούτομον ὀξὺ βαϑύν τ᾽ ἐτάμοντο κύπειρον. 35 
κῷχεϑ'᾽ Ὕλας ὁ ξανϑὸς ὕδωρ ἐπιδόρπιον οἰσῶν 

αὐτῷ ὃ᾽ Ἡρακλῆϊ καὶ ἀστεμφεῖ Τελαμῶνι, 
οὗ μέαν ἀμφ᾽ ἕταροι αἰεὶ δαίνυντο τράπεξαν,. 
χάλκεον ἄγγος ἔχων. τάχα δὲ κράναν ἐνόησεν 
ἡμένῳ ἐν χώρῳ᾽ περὶ δὲ ϑρύα πολλὰ πεφύκη, 4 
κυάνεόν τε χελιδόνιον χλωρόν τ᾽ ἀδίαντον 
καὶ ϑάλλοντα σέλινα καὶ εἰλιτενὴς ἄγρωστις. 

ὕδατι δ᾽ ἐν μέσσῳ Νύμφαι χορὸν ἀρτίζοντο. 
Νύμφαι ἀκοίμητοι, δειναὶ ϑεαὶ ἀγροιώταις. 
Εὐνείκα καὶ Μαλὶς ἔαρ ϑ᾽ ὁρόωσα Νύχεια. 4 
ἤτοι ὃ κοῦρος ἐπεῖχε ποτῷ πολυχανδέα κρωσσόν 
βάψαι ἐπειγόμενος. ταὶ δ᾽ ἐν χερὶ πᾶσαι ἔφυσαν᾽ 
πασάων γὰρ ἔρως ἁπαλὰς φρένας ἐξεσόβησεν 

᾿Δργείῳ ἐπὶ παιδί. κατήριπε δ᾽ ἐς μέλαν ὕδωρ 
ἀθρόος. ὡς ὅτε πυρσὸς ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἤριπεν ἀστήρ δ0 
ἀϑρόος ἐν πόντῳ. ναύταις δέ τις εἶπεν ἑταίροις 

»»κουφότερ᾽ ὦ παῖδες ποιεῖσϑ᾽ ὅπλα᾽ πλευστικὸς οὖ- 
ρος." 

Νύμφαι μὲν σφετέροις ἐπὶ γούνασι κοῦρον ἔχοισαι 
δακρυόεντ᾽ ἀγανοῖσι παρέψηχον μελέεσσιν. 
᾿ἀμφιτρυωνιάδας δὲ ταρασσόμενος περὶ παιδί 56 
ὥχετο, Μαιωτιστὶ λαβὼν εὐκαμπέα τόξα 
καὶ ῥόπαλον, τό οἵ αἰὲν ἐχάνδανε δεξιτερὴ χείο. 
τρὶς μὲν Ὕλαν ἄῦσεν. ὅσον βαϑὺς ἤρυγε λαιμός" 
τρὶς δ᾽ ἄρ᾽ ὁ παῖς ὑπάκουσεν. ἀραιὰ δ᾽ ἵκετο φωνα 
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ἐξ ὕδατος, παρεὼν δὲ μάλα σχεδὸν εἴδετο πόρρω. ὁ 
ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἠὐγένειος ἀπόπροϑι λῖς ἐσακούσας 

νεβροῦ φϑεγξαμένας τις ἐν οὔρεσιν, ὠμοφάγος λῖς 
ἐξ εὐνᾶς ἔσπευσεν ἑτοιμοτάταν ἐπὶ δαῖτα, 

Ἡρακλέης τοιοῦτος ἐν ἀτρίπτοισιν ἀκάνϑαις 

παῖδα ποϑῶν δεδόνητο, πολὺν δ᾽ ἐπελάμβανε χῶρον. ὦ 
σχέτλιοι οἵ φιλέοντες, ἀλώμενος ὅσσ᾽ ἐμόγησεν 
οὔρεα καὶ δρυμούς, τὰ δ᾽ Ἰήσονος ὕστερα πάντ᾽ ἧς. 
ναῦς μὰν ἄρμεν᾽ ἔχοισα μεταρσία ἅπερ ἰόντων, 
ἱστία δ᾽ ἡμίϑεοι μεσονύκτιον ἔστε καϑεῖργον 
Ἡρακλῆα μένοντες. ὃ δ᾽ ἃ πόδες ἄγον ἐχώρει τ0 
μαινόμενος" χαλεπὸς γὰρ ἔσω ϑεὸς ἧπαρ ἄμυσσεν. 
οὕτω μὲν κάλλιστος Ὕλας μακάρων ἀμιϑρεῖται" 
Ἡρακλέα δ᾽ ἥρωες ἐκερτόμεον λιποναύταν, 
οὕνεκεν ἠρώησε τριακοντάξυγον ᾽Δργῶ, 
πεξᾷ δ᾽ εἰς Κόλχους τε καὶ ἄξενον ἵκετο Φᾶσιν. Ἕ 

[ἀγ]1. ΧΙΥ. 

Κυνίσκας ἔρως ἢ Θυώνιχος. 

ΑΙΣΧΙΝΗ͂Σ. 

Χαίρειν πολλὰ τὸν ἄνδρα Θυώνιχον. 

ΘΥΦΩΝΙΧΟΣ. 

"άλλα τοιαῦτα 

.“4ἰσχίνᾳ. 
ΖΙΣΧΙΝΗΣ. 

Ὡς χρόνιος. 

ΘΥΦΝΙΧΟΣ. 

Χρόνιος.: τί δέ τοι τὸ μέλημα: 
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ΖΦΙΣΧΙΝΗΣ. 

Πράσσομες οὐχ ὡς λῷστα Θυώνιχε. 

ΘΥΏΩΝΙΧΟΣ. 

Ταῦτ᾽ ἄρα λεπτός, 

χὡ μύσταξ πολὺς οὗτος. ἅμ᾽ αὐαλέοι δὲ κίκιννοι. 
τοιοῦτος πρώαν τις ἀφίκετο Πυϑαγορικτας. “ 
ὠχρὸς κἀνυπόδητος" ᾿4ϑηναῖος δ᾽ ἔφατ᾽ εἶμεν. 
ἤρατο μὰν καὶ τῆνος. ἐμὶν δοκεῖ, ὀπτῶ ἀλεύρω. 

ΖΙΣΧΙΝΗ͂Σ. 

Παίσδεις ὥγάϑ᾽ ἔχων ἐμὲ δ᾽ ἁ χαρίεσσα Κυνίσκα 
ὑβοίσδει" λασῶ δὲ μανείς ποκα, ϑρὶξ ἀνὰ μέσσον. 

ΘΥΦΩΝΙΧΟΣ:. 

τοιοῦτος μὲν ἀεὶ τὺ φίλ᾽ 4ἰσχίνα. ἁσυχᾷ ὀξύς, ι 
πάντ᾽ ἐθέλων κατ᾽ ἄκαιρον᾽ ὅμως δ᾽ εἶπον, τί τὸ 

καινόν; 

ΦΙΣΧΙΝΗΣ. 

δ Δργεῖος κἠγὼν καὶ ὁ Θεσσαλὸς ἱπποδιώκτας 
᾿ἅπις καὶ Κλεύνικος ἐπίνομες ὁ στρατιώτας 

ἐν χώρῳ παρ᾽ ἐμίν. δύο μὲν κατέκοψα νεοσσώς 
ϑηλάξοντά τε χοῖρον, ἀνῷξα δὲ βίβλινον αὐτοῖς ι5 
εὐώδη τετόρων ἐτέων. σχεδὸν ὡς ἀπὸ λανῶ 
βοῦβός τις κοχλίας ἐξαιρέϑη. ἧς πότος ἁδύς. 
ἤδη δὲ προϊόντος, ἔδοξ᾽ ἐπιχεῖσϑαι ἄκρατον 
ὧτινος ἤϑελ᾽ ἕκαστος" ἔδει μόνον ὧτινος εἰπεῖν. 
ἁμὲς μὲν φωνεῦντες ἐπίνομες. ὡς ἐδέδοκτο" 20 

ἃ δ᾽ οὐδὲν παρεόντος ἐμεῦ. τίν᾽ ἔχειν με δοκεῖς νῶν; 
»οὐ φϑεγξῇ; λύκος εἶδέ σ᾽.“ ἔπαιξέ τις. ««ὡς σοφός“ 

εἶπε. 
κἠφᾶπτ᾽" εὐμαρέως κεν ἀπ᾿ αὐτᾶς καὶ λύχνον ἅψας. 

ἔστι “ύκος. Αὐκος ἐστί, 4άβα τῶ γείτονος υἱός, 
εὐμάκης ἁπαλός, πολλοῖς δοκέων καλὸς εἶμεν. 25 

ΒύσοΙ,. 6Ε. - 
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τούτω τὸν κλύμενον κατετάκετο τῆνον ἔρωτα. 
χἁμὶν τοῦτο δι᾽ ὠτὸς ἔγεντό ποϑ᾽ ἁσυχᾷ οὑτῶς" 
οὐ μὰν ἐξήταξα μάταν εἰς ἄνδρα γενειῶν. 
ἤδ η δ᾽ ὧν πόσιος τοὶ τέσσαρες ἐν βάϑει ἧἥμες, 
χὡ Λαρισαῖος τὸν ξὸν λύχον ἀδεν ἀπ᾽ ἀρχᾶς, 
Θεσσαλικόν τι μέλισμα, κακαὶ φρένες" ἁ δὲ Κυνίσκα 

ἔκλαεν ἐξαπίνας ϑαλερώτερον ἢ παρὰ ματρί 

παρϑένος ἑξαέτης κόλπω ἐπιϑυμήσασα. 
τᾶμος ἐγών. τὸν ἴσας τὺ Θυώνιχε, πὺξ ἐπὶ κόρρας 
ἤλασα, κἄλλαν αὖϑις. ἀνειρύσσασα δὲ πέπλως 

ἐξ ὦ ἀπῴχετο ϑᾶσσον, ..ἐμὸν κακόν, οὔ τοι ἀρέσκω᾽ 

ἄλλός τοι γλυκίων ὑποκόλπιος᾽ ἄλλον ἰοῖδσα 

ϑάλπε φίλον. τηνῶ τεὰ δάκρυσι μᾶλα ῥέοντι.“ 

μάστακα δοῖσα τέχνοισιν ὑπωροφίοισι χελιδών 
ἄψορφον ταχινὰ πέτεται βίον ἄλλον ἀγείρειν᾽" 
ὠκυτέρα μαλακᾶς ἀπὸ δίφρακος ἔδραμε τήνα 

εὐθὺ δι᾿ ἀμφιϑύρω καὶ δικλίδος, ἃ πόδες ἦγον. 

αἷνός ϑὴην λέγεται τὸ βεβάκ ει ταῦφορ ἀν᾽ ὕλαν. 

εἴκατι" ταὶ δ᾽ ὀκτώ, ταὶ δ᾽ ἐννέα, ταὶ δὲ δέκ᾽ ἄλλαι, 

σάμερον ἑνδεκάτα᾽ ποτιδεῖ δύο, εἶ δύο μῆνας. 

ἐξ ᾧ ἀπ᾿ ἀλλάλων, οὐδ᾽ εἰ Θρακιστὶ κέκαρμαι. 

οἶδα᾽ Δύκος νῦν πάντα, Δύκχῳ καὶ νυκτὸς ἀνῴκται" 

ἁμὲς δ᾽ οὔτε λόγω τινὸς ἄξιοι οὔτ᾽ ἀρυϑμητοί, 

δύστηνοι Μεγαρῆες ἀτιμοτάτῃ ἐνὶ μοίρῃ. 
κεἰ μὲν ἀπ. υστέρξαιμι , τὰ πάντα κεν εἰς δέον ἕρποι. 

νῦν δὲ πόϑεν; μῦς, φαντὶ Θυώνιχε, γεύμεϑα πίσ- 

σας. 
χῶτι τὸ φάρμακόν ἐστιν ἀμηχανέοντος ἔρωτος, 

οὐκ οἶδα. πλὰν Σῖμος ὁ τᾶς ὑποχάλκω ἐρασϑ είς 

ἐχπλεύσας ὑγιὴς πάλιν ἦνϑ᾽ . ἐμὸς ἁλικιώτας. 

βασεῦμαι κἠγὼν διαπόντιος, οὔτε κάκιστος 

οὔτε πρᾶτος ἴσως. ὁμαλὸς δέ τις ἀσπιδιώτας. 

3 
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ΘΥΦΩΝΙΧΟΣ. 

Ἄδφελε μὰν χωρεῖν κατὰ νῶν τεόν, ὧν ἐπεϑύμεις 
Αἰσχίνα. εἰ δ᾽ οὑτῶς ἄρα τοι δοκεῖ ὥστ᾽ ἀποδαμεῖν, 
μισϑοδότας Πτολεμαῖος ἐλευϑέρῳ οἷος ἄριστος. δ9 
εὐγνώμων, φιλόμουσος, ἐρωτικός, εἰς ἄκρον ἁδύς. 6) 
εἰδὼς τὸν φιλέοντα. τὸν οὐ φιλέοντ᾽ ἔτι μᾶλλον. 
πολλοῖς πολλὰ διδούς, αἰτεύμενος οὐκ ἀνανεύων 

οἷα χρὴ βασιλέα" αἰτεῖν δὲ δεῖ οὐκ ἐπὶ παντί 
Αἰσχίνα. ὥστ᾽ εἴ τοι κατὰ δεξιὸν ὦμον ἀρέσκει δδ 
λῶπος ἄκρον περονᾶσϑαι, ἐπ᾽ ἀμφοτέροις δὲ βεβακώς 
τολμασεῖς ἐπιόντα μένειν ϑρασὺν ἀσπιδιώταν. 
ἅ τάχος εἰς Αἴγυπτον. ἀπὸ κροτάφων πελόμεσϑα 
πάντες γηραλέοι. καὶ ἐπισχερὼ ἐς γένυν ἕρπει 
λευκαίνων ὁ χρόνος ποιεῖν τι δεῖ, ἃς γόνυ χλωρόν. Τὸ 

14γ}}. ΧΥ͂. 
᾿ ἋἊ ’ 

Συρακούσιαι ἢ ᾿δονιαάξουσαι. 

ΓΟΡΓΩ. 
Ἔνδοι Πραξινόα; 

ΠΡΔΑΞΙΝΟΩΑ. 
Γοργοῖ φίλα, ὡς χρόνῳ. ἔνδοι. 

ϑαῦμ᾽ ὅτι καὶ νῦν ἦνϑες. ὅρη δίφρον Εὐνόα. αὐτεῖ. 
ἔμβαλε καὶ ποτέκρανον. 

ΓΟΡΓΩ. 

Ἔχει κάλλιστα. 

4. τἄλλα δ᾽ ἀνὴρ ποῖός τις; Θ. ἐλευϑέρῳ οἷος ἄριστος. 58. 
4: 
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ΠΡΑΞΙΝΟΑ͂. 

Καϑέζευ. 

ΓΟΡΓΩ. 

ἊὮ τᾶς ἀλεμάτω ψυχᾶς" μόλις ὗμιν ἐσώϑη 
Πραξινόα. πολλῶ μὲν ὄχλω, πολλῶν δὲ τεϑρίππων᾽ 5 
παντᾷ κρηπῖδες, παντᾷ χλαμυδηφόροι ἄνδρες " 
ἃ δ᾽ ὁδὸς ἄτρυτος" τὺ δὲ μασσοτέρω ἔμ᾽ ἀπῴκεις. 

ΠΡΑ͂ΞΙΝΟ ΑΖ. 

Ταῦϑ᾽ ὁ πάραρος τῆνος ἐπ᾽ ἔσχατα γᾶς ἔλαβ᾽ ἐνθών 
εἰλεόν, οὐκ οἴκησιν, ὅπως μὴ γείτονες ὥμες 

ἀλλάλαις. ποτ᾽ ἔριν, φϑονερὸν κακόν, αἰὲν ὁμοῖος. ι9 

ΓΟΡΓΩ. 

Μὴ λέγε τὸν τεὸν ἄνδρα φίλα ΖΔένωνα τοιαῦτα 
τῶ μικκῶ παρεόντος" ὅρη γύναι, ὡς ποϑορῇ τυ. 
ϑάρσει Ζωπυρίων, γλυκερὸν τέκος" οὐ λέγει ἀπφῦν. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ. 

Αἰσϑάνεται τὸ βρέφος, ναὶ τὰν πότνιαν. καλὸς 
ἀπφύῦς. -- 

κέπφος μὰν τῆνος τὰ πρόαν -- λέγομες δὲ πρόαν ϑὴν ιὉ 
βάντα νίτρον καὶ φῦκος ἀπὸ δκανᾶς ἀγοράσδειν -- 
ἦνϑε φέρων ἅλας ἅμιν, ἀνὴρ τρισκαιδεκάπηχυς. 

ΓΟΡΓΩ. 

Χώμὸς ταὐτᾷ ἔχει, φϑόρος ἀργυρίω, 4Διοκλείδας " 
ἑπταδράχμως κυνάδας, γραιᾶν ἀποτίλματα πηρᾶν, 
πέντε πόκως ἔλαβ᾽ ἐχϑές. ἅπαν ῥύπον. ἔργον ἐπ᾽ Ὁ 

ἔργῳ. 
ἀλλ᾽ ἴϑι τὠμπέχονον καὶ τὰν περονατρέδα λάξευ. 
βᾶμες τῶ βασιλῆος ἐς ἀφνειῶ Πτολεμαίω 
ϑασόμεναι τὸν “δωνιν᾽ ἀκούω χρῆμα καλόν τι 
κοσμεῖν τὰν βασίλισσαν. 
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ΠΡΑΞΙΝΟ “. 

Ἐν ὀλβέω ὄλβια πάντα. 
ἡνίδ᾽ ἐγών. εἴπαις κεν ἰδοῖσα τὺ τῷ μὴ ἰδόντι. "5 

ΓΟΡΓΩώΩ. 

Ἕρπειν ὥρα κ᾽ εἴη. 
ΠΡΑΞΙΝΟΑ. 

᾿Δεργοῖς αἰὲν ἑορτά. 

Εὐνόα, αἶρε τὸ βᾶμα καὶ ἐς μέσον ἁνιόδρυπτε 
ϑές. πάλιν αἱ γαλέαι μαλακῶς χρήξοντι καϑεύδειν. 
κινεῦ δή, φέρε ϑᾶσσον ὕδωρ. ὕδατος πρότερον δεῖ. 
ἃ δὲ σμᾶμα φέρει. δὸς ὅμως. σμῆ δή ποκ΄. ἄπληστε, 30 
ἔγχει ὕδωρ. δύστανς. τί μευ τὸ χιτώνιον ἄρδεις ; 
παύε᾽, χ᾽ οἷα ϑεοῖς ἐδόκει, τοιαῦτα νένιμμαι. 
ἁ κλὰξ τὰς μεγάλας πεῖ λάρνακος; ὧδε φέρ᾽ αὐτάν. 

ΓΟΡΓΩ. 

Πραξινόα, μάλα τοι τὸ καταπτυχὲς ἐμπερόναμα 
τοῦτο πρέπει᾽ λέγε μοι, πόσσω κατέβα τοι ἀφ᾽ ἵἱστῶ; 3 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ. 

“Μὴ μνάσῃς Γοργοῖ᾽ πλέον ἀργυρίω καϑαρῶ μνᾶν 
ἢ δύο᾽ τοῖς δ᾽ ἔργοις καὶ τὰν ψυχὰν προτέϑεικα. 

ΓΟΡΓΩ. 

᾽4λλὰ κατὰ γνώμαν ἀπέβα τοι τοῦτο. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ. 

Κάλ᾽ εἶπας. 

τὠμπέχονον φέρε μοι καὶ τὰν ϑολίαν κατὰ κόσμον 
ἀμφέϑες. οὐκ ἀξῶ τυ τέκνον. μορμὼ δάκνει" ἵππος -- 40 
δάκρυ᾽, ὅσσα ϑέλεις. χωλὸν δ᾽ οὐ δεῖ τυ γενέσϑαι. 
ἕρπωμες. Φρυγία, τὸν μικκὸν παῖσὺε λαβοῖσα, 
τὰν κύν᾽ ἔσω κάλεσον, τὰν αὐλείαν ἀπόκλαξον. -- 
ὦ ϑεοί, ὅσσος ὄχλος. πῶς καί ποκα τοῦτο περᾶσαι 
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χρὴ τὸ κακόν ; μύρμακες ἀνάριϑμοι καὶ ἄμετροι. ὁ 
πολλά τοι ὦ Πτολεμαῖε πεποίηται καλὰ ἔργα, 

ἐξ ὦ ἐν ἀϑανάτοις ὁ τεκών᾽ οὐδεὶς κακοεργός 
δαλεῖται τὸν ἰόντα παρέρπων ΔΑ ἰγυπτιστί, 
οἷα πρὶν ἐξαπάτας κεκροτημένοι ἄνδρες ἔπαισδον, 
ἀλλάλοις ὁμαλοί, κακὰ παίγνια πάντ᾽ ἐς ἀρείω. 80 
ἁδίστα Γοργοῖ, τί γενώμεϑα; τοὶ πολεμισταί 
ἵπποι τῶ βασιλῆος. ἄνερ φίλε, μή με πατήσῃς. 
ὀρϑὸς ἀνέστα ὁ πυρρός᾽ ἴδ᾽ ὡς ἄγριος. κυνοϑαρσής 

Εὐνόα. οὐ φευξῆ; διαχρησεῖται τὸν ἄγοντα. 
ὠνάϑην μεγάλως. ὅτι μοι τὸ βρέφος μένει ἔνδο.. δ5 

ΓΟΡΓΩ. 

Θάρσει Πραξινόα᾽ καὶ δὴ γεγενήμεϑ᾽ ὄπισϑεν, 
τοὶ δ᾽ ἔβαν εἰς χώραν. 

ΠΡΔΑΞΙΝΟΑ. 

Καὐτὰ συναγείρομαι ἤδη. 
ἵππον καὶ τὸν ψυχρὸν ὄφιν τὰ μάλιστα δεδοίκω 
ἐκ παιδός. σπεύδωμες" ὄχλος πολὺς ἁμὶν ἐπιρρεῖ. 

ΓΟΡΓΩ. 

Ἐξ αὐλᾶς ὦ μᾶτερ; 

ΤΡΑΠΣΙ 

Ἐγὼν ὦ τέκνα. 

ΓΟΡΓΩ. 

Παρενϑεῖν 60 

εὐμαρές; 
ΤΊΈΡΧΊΣ,: 

Ἐς Τροίαν πειρώμενοι ἦνϑον ᾿᾽4χαιοί, 
κάλλισται παέδων᾽ πείρᾳ ϑὴην πᾶντα τελεῖται. 

ΓΟΡΓΩ. 

Χρησμὼς ἁ πρεσβῦτις ἀπῴώχετο ϑεσπίξασα. 
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ΠΡΑ͂ΞΙΝΟΑ. 

Πάντα γυναῖκες ἴσαντι. καὶ ὡς Ζεὺς ἠγαγεϑ'᾽ Ἥρην. 

ΓΟΡΓΩ.. 

Θᾶσαι Πραξινόα. περὶ τὰς ϑύρας ὅσσος ὕμιλος 86 

ϑεσπέσιος. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ. 

Γοργοῖ, δὸς τὰν χέρα μοι λάβε καὶ τύ 
Εὐνόα Εὐτυχίδος" πότεχ᾽ αὐτᾷ, μή τι πλαναϑῆς. 
πᾶσαι ἅμ᾽ εἰσένθωμες᾽" ἀπρὶξ ἔχευ Εὐνόα ἁμῶν. 
οἴμοι δειλαία, δίχα μευ τὸ ϑερίστριον ἤδη 
ἔσχισται Γοργοῖ. πὸτ τῶ Διός. εἴ τι γένοιο τὸ 
εὐδαίμων ὥνϑρωπε. φυλάσσεο τὠμπέχονον μευ. 

ΞΕΝΟΣ. 

Οὐκ ἐπ᾽ ἐμὶν μέν, ὅμως δὲ φυλάξομαι. 

ΠΡΑΞΙΝΟ,Ζ. 

. Ὄχλος ἀϑαρέως 

ὠϑεῦνϑ᾽ ὥσπερ ὕες. 

ΞΕΝΟΣ. 

Θάρσει γύναι" ἐν καλῷ εἰμές. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ. 

Κεὶς ὥρας κἤήπειτα φίλ᾽ ἀνδρῶν ἐν καλῷ εἴης 
ἀμὲ περιστέλλων. χρηστῶ κοἰκτέρμονος ἀνδρος. Σ 
φλίβεται Εὐνόα ἅμιν" ἄγ᾽ ὦ δειλὰ τὺ βιαξευ. 
καλλιστ᾽ " ἔνδοι πᾶσαι, ὁ τὰν νυὸν εἶπ᾽ ἀποκλάξας. 

ΓΟΡΓΩ. 

Πραξινόα, πόταγ᾽ ὧδε. τὰ ποικίλα πρᾶτον ἄϑρησον. 
λεπτὰ καὶ ὡς χαρίεντα" ϑεῶν περονάματα φασεῖς. 

ΠΡΑΞΙΝΟΩΑ͂. 

Πότνι᾽ ᾿Αϑαναία" ποῖαί σφ᾽ ἐπόνασαν ἔριϑοι. 80 
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ποῖοι ξῳογράφοι τἀκριβέα γράμματ᾽ ἔγραψαν. 

ὡς ἔτυμ᾽ ἑστάκαντι, καὶ ὡς ἔτυμ᾽ ἐνδινεῦντι, 
ἔμψυχ᾽. οὐκ ἐνυφαντά. σοφόν τοι χρῆμ᾽ ὥνϑρωπος. 
αὐτὸς δ᾽ ὡς ϑαητὸς ἐπ᾽ ἀργυρέας κατάκειται 

» » ᾿ ΑΝ ΄ ΄ 
κλισμῶ. πρᾶτον ἴουλον ἀπὸ Ἀροτάφῶν καταβαλλῶν. 55 
ξ ΄ Ο’ 2] 2 2 ’ δι 

ὁ τριφίλητος ἄδων,. ος κὴν Δχέροντι φιλεῖται. 

ΕΤΕΡΟΣΙ ΞΕΝΟΣ. 

Παύσασϑ'᾽ ὦ δύστανοι, ἀνάνυτα κωτίλλοισαι 
τρυγόνες ἐκ νασσᾶν τε πλατειάσδοισαι ἅπαντα. 

ΠΡΆΑΞΙΝΟΑ. 

Μᾶ. πόϑεν ὄνϑρωπος; τί δὲ τίν, εἰ κωτίλαι εἰμές, 
πασάμενος ποτίτασσε. Συρακοσίαις ἐπιτάσσεις, 90 

ὡς εἰδῇς καὶ τοῦτο᾽ Κορένϑιαι εἰμὲς ἄνωϑεν, 
ὦ καὶ ὁ Βελλεροφῶν᾽" Πελοποννασιστὶ λαλεῦμες" 
δωρίσδεν δ᾽ ἔξεστι δοκῶ τοῖς Ζωριέεσσι. 
μὴ φύη Μελιτῶδες, ὃς ἁμῶν καρτερὸς εἴη, 
πλὰν ἑνός. οὐκ ἀλέγω. μή μοι κενεὰν ἀπομάξῃς. 96 

ΓΟΡΓΩ. 

Σιγᾷ Πραξινόα" μέλλει τὸν “Ἄδωνιν ἀείδειν 
ἁ τᾶς Δργείας ϑυγάτηρ πολύϊδρις ἀοιδός, 
ἅτις καὶ πέρυτιν τὸν ἰάλεμον ἀρίστευσε. 
φϑεγξεῖταί τι σάφ᾽ οἷδα καλόν᾽ διαϑρύπτεται ἤδη. 

ΓΎΝΗ 40Ο1ΖΟΣ. 

ιο0 α΄ Δέσποιν᾽, ἃ Γολγῶς τε καὶ Ἰδάλιον ἐφίλησας, 100 

10 

αἰπεινόν τ᾽ Ἔρυκ᾽ ἂν Χρυσὼ παίξοισ᾽ ᾿ἀφροδίτα" 
οἷόν τοι τὸν “άδωνιν ἀπ᾽ ἀενάω ᾿Ζχέροντος 

΄ Α Ἷ Ω τ 
μηνὶ δυωδεκάτῳ μαλακαὶ πόδας ἄγαγον δῶραι. 

βάρδισται μακάρων Ὧραι φίλαι, ἀλλὰ ποϑειναί 
ἔρχονται πάντεσσι βροτοῖς αἰεί τι φορεῦσαι. τοῦ 

΄ Ἁ 3 3 ᾿ - 

α΄ Κύπρι Διωναία, τὺ μὲν ἀϑανάταν ἀπὸ ϑνατᾶς, 
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ὥνϑροωώπων ὡς μῦϑος. ἐποίησας Βερενίκαν, 
ἀμβροσίαν ἐς στῆϑος ἀποστάξασα γυναικὸς" 
τὶν δὲ χαριζομένα, πολυώνυμε καὶ πολύναξ, 
ἁ Βερενικεία ϑυγάτηρ Ἑλένῃ εἰκυῖα 
᾿Δρσινόα πάντεσσι καλοῖς ἀτιτάλλει “ἄδωνιν. 

Ε Υ: [2 ΡΞ ΄“ κ »Ἤ)} , 

Πὰρ μέν οἵ ὥρια κεῖται, ὁσα δρυὸς ἄκρα φέρονται, 
6 » 

πὰρ δ᾽ ἁπαλοὶ κᾶποι πεφυλαγμένοι ἐν ταλαρίσκοις 
ἀργυρέοις, Συρίω δὲ μύρω χρύσει᾽ ἀλάβαστρα. 

3," ἦν ἌΝ} 4 ; 

εἴδατα δ΄ οσσα γυναῖκες ἐπὶ πλαϑάνω πονέονται, 
᾿᾿ , 3. - , 

ἄνϑεα μίσγοισαι λευκῷ παντοῖα μαλευρῷ. 
ἰὴ ἭΝ καθ α, » , ΨΚ κα ς πὰς , 
οσσα τ ἀπὸ γλυκερῶ μέλιτος τὰ τ ἐν υγρῷ ἑλαίῳ, 

πάντ᾽ αὐτῷ πετεεινὰ καὶ ἑρπετὰ τεῖδε πάρεστι. 

Χλωραὶ δὲ σκιάδες μαλακῷ (βρίϑοντες ἀνήϑῳ 

δέδμανϑ᾽" οἵ δ᾽ ἔτι κῶροι ὑπερπωτῶνται Ἔροωτες, 
οἷοι ἀηδονιδῆες ἀεξομενᾶν ἐπὶ δένδρει 
πωτῶνται πτερύγων πειρώμενοι ὄξον ἀπ᾽ ὄξω. 

Ἂ, ἔβενος. ὦ χρυσός. ὦ ἐκ λευκῶ ἐλέφαντος 
αἰετοὶ οἰνοχόον Κρονίδα “1ιὶ παῖδα φέρυντες. 
πορφύρεοι δὲ τάπητες ἄνω μαλακώτεροι ὕπνω. 
ἁ Μιλατὶς ἐρεῖ χὡ τὰν Σαμίαν καταβόσκων᾽" 
»» ἔστρωται κλίνα τῷ Αἀδώνιδι τῷ καλῷ ἁμά." 
τὰν μὰν Κύπρις ἔχει. τὰν δ᾽ ὁ δοδόπαχυς “άδωνις. 
οὐ κεντεῖ τὸ φίλημ᾽. ἔτι οἱ περὶ χείλεα πυρρά. 

Νῦν μὰν Κύπρις ἔχοισα τὸν αὑτᾶς χαιρέτω ἄνδρα" 
ἀῶϑεν δ᾽ ἁμές νιν ἅμα δρόσῳ ἀϑρόαι ἔξω 
οἰσεῦμες ποτὶ κύματ᾽ ἐπ᾽ ἀϊόνι πτύοντα. 
λύσασαι δὲ κόμαν καὶ ἐπὶ σφυρὰ κόλπον ἀνεῖσαν 
στήϑεσι φαινομένοις λιγυρᾶς ἀρξώμεϑ᾽ ἀοιδᾶς" 

ι35 γ΄ “Ἔρπεις ὦ φίλ᾽ “άδωνι καὶ ἐνθάδε κείς ᾽᾿Ζχέροντα 

ὀχτωκχαιδεκέτης ἢ ἐννεακαίδεχ᾽ ὃ γαμβρός 

ΗΟ 

ι1ὅ 
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ἡμιϑέων, ὡς φαντί, μονώτατος. οὔτ᾽ ᾿Ζγαμέμνων 
τοῦτ᾽ ἔπαϑ᾽. οὐτ᾽ Αἴας ὁ μέγας βαρυμάνιος ἥρως, 

οὔϑ᾽ Ἕχτωρ Ἑκάβας ὁ γεραίτερος εἴκατι παίδων, 

Οὐ Πατροκλῆς, οὐ Πύρρος ἀπὸ Τροίας πάλιν ἐνθών, πο 
οὔϑ᾽ οἵ ἔτι πρότερον “απίϑαι καὶ Ζευκαλίωνες, 
οὐ Πελοπηϊάδαι τε καὶ άργεος ἄκρα Πελασγῶ. 
ἴλαϑι νῦν φίλ᾽ “άδωνι, καὶ ἐς νέωτ᾽ εὐϑυμήσαις. 
καὶ νῦν ἦνϑες “ἄδωνι, καὶ ὄκκ᾽ ἀφίκῃ, φίλος εἴξεῖς."“" 

ΓΟΡΓΩ. 

Πραξινόα, τὶ χρῆμα σοφώτερον ἁ ϑήλεια. (45 
ὀλβία ὅσσα ἴσατι, πανολβία ὡς γλυκυφωνεῖ. 

ὥρα ὅμως κεἰς οἶκον. ἀνάριστος Ζιοκλείδας. 
χῶνὴρ ὄξος ὁ ἅπαν, πεινᾶντι δὲ μηδὲ ποτένϑῃς. 

χαῖρ᾽ ὦ “δων ἀγαπητέ" καὶ ἐς χαίροντας ἀφίκευ. 

[ἀ}}}. ΧΥ͂Ι. 

Χάριτες ἢ Ἱέρων. 

«Αἰεὶ τοῦτο Ζιὸς κούραις μέλει, αἰὲν ἀοιδοῖς. 

ὑμνεῖν ἀθανάτους, ὑμνεῖν ἀγαϑῶῦν κλέα ἀνδρῶν. 
Μοῦσαι μὲν ϑεαὶ ἐντί, ϑεοὺς ϑεαὶ ἀεέίδοντι" 
ἄμμες δὲ βροτοὶ οἷδε, βροτοὺς βροτοὶ ἀείδωμεν. 
τίς γὰρ τῶν ὁπόσοι γλαυκὰν ναίουσιν ὑπ᾽ ἠώ. 3 

ἡμετέρας Χάριτας πετάσας ὑποδέξεται οἴκῳ 
ἀσπασίως. οὐδ᾽ αὖϑις ἀδωρήτους ἀποπέμψει: 
αἵ δὲ σκυξόμεναι γυμνοῖς ποσὶν οἴκαδ᾽ ἴασι, 

πολλά με τωϑάξοισαι, ὅτ᾽ ἀλιϑίαν ὁδὸν ἦνϑον, 
ὀκνηραὶ δὲ πάλιν κενεᾶς ἐν πυϑμένι χηλοῦ 1: 
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ψυχροῖς ἐν γονάτεσσι κάρη μίμνοντι βαλοῖσαι, 
ἔνϑ᾽ αἰεί σφισιν ἕδραι, ἐπὴν ἄπρηκτοι ἵκωνται. 
τις τῶν νῦν τοιόσδε; τίς εὖ εἰπόντα φιλήσει; 
οὐκ οἶδ᾽ οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄνδρες ἐπ᾽ ἔργμασιν ὡς πάρος 

ἐσϑλοῖς 

αἰνεῖσϑαι σπεύδοντι. νενίχηνται δ᾽ ὑπὸ κερδέων. 
πᾶς δ᾽ ὑπὸ κόλπῳ χεῖρας ἔχων πόϑεν οἴσεται ἀϑρεῖ 
ἄργυρον, οὐδέ κεν ἰὸν ἀποτρίψας τινὶ δοίη, 
ἀλλ᾽ εὐθὺς μυϑεῖται" ..«ἀπωτέρω ἢ γόνυ κνάμα᾽ 
αὐτῷ μοί τι γένοιτο" ϑεοὶ τιμῶσιν ἀοιδούς. 
τίς δέ κεν ἄλλου ἀκούσαι: ; ἅλις πάντεσσιν Ὅμηρος. 
οὗτος ἀοιδῶν λῷῶστος, ὃς ἐξ ἐμεῦ οἴσεται οὐδέν." 

Ζαιμόνιοι. τί δὲ κέρδος ὁ μυρίος ἔνδοϑι χρυσός 

κείμενος ; οὐχ δε πλούτου φρονέουσιν ὄνασις. 
ἀλλὰ τὸ μὲν ψυχᾷ, τὸ δέ πού τινι δοῦναι ἀοίκων. 
πολλοὺς δ᾽ εὖ ἔρξαι πηῶν. πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλων 

ἀνθρώπων, αἰεὶ δὲ ϑεοῖς ἐπιβώμια ῥέξειν, 
μηδὲ ξεινοδόκον κακὸν ἔμμεναι. ἀλλὰ τραπέξῃ 
μειλίξαντ᾽ ἀποπέμψαι. ἐπὴν ἐϑέλωντι νέεσϑαι, 
Μουσαων δὲ μάλιστα τίειν ἱεροὺς ὑποφήτας, 
ὄφρα καὶ εἶν ᾿Δἴδαο κεκρυμμένος ἐσθλὸς ἀκούσῃς, 

μηδ᾽ ἀκλεὴς μύρηαι ἐπὶ ψυχροῦ ᾿Δχέροντος. 
ὡσεί τις μακέλᾳ τετυλωμένος ἔνδοϑι χεῖρας 
ἀχὴν ἐκ πατέρων πενίην ἀκτήμονα κλαίων. 
πολλοὶ ἐν ᾿Δντιόχοιο δόμοις καὶ ἄνακτος ᾽4λεύα 

ἁρμαλιὴν ἔμμηνον ἐμετρήσαντο πενέσται" 
πολλοὶ δὲ Σχοπάδῃσιν ἐλαυνόμενοι ποτὶ σακούς 
μόσχοι σὺν κεραῇσιν ἐμυκήσαντο βόεσσι. 
μυρία δ᾽ ἀμ πεδίον Κραννώνιον ἐνδιάασκον 
ποιμένες ἔκκριτα μῆλα ἰρώνα ἐρώ κῷ Κρεώνδαις" 

ἀλλ᾽ οὔ σφιν τῶν ἦδος. ἐπεὶ γλυκὺν ἐξεκένωσαν 
ϑυμὸν ἐς εὐρεῖαν σχεδίαν στυγνοῖο γέροντος. 
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ἄωναστοι δὲ τὰ πολλὰ καὶ ὄλβια τῆνα λιπόντες 
δειλοῖς ἐν νεκύεσσι μακροὺς αἰῶνας ἔκειντο, 

εἰ μὴ δεινὸς ἀοιδὸς ὁ Κήιος αἰόλα φωνεῖν 

βάρβιτον ὃς πολύχορδον ἐν ἀνδράσι ϑῆκ᾽ ὀνομαστούς 46 
ὁπλοτέροις. τιμᾶς δὲ καὶ ὠκέες ἔλλαχον ἵπποι, 
οἵ σφισιν ἐξ ἱερῶν στεφανηφόροι ἦλϑον ἀγώνων. 
τίς δ᾽ ἂν ἀριστῆας Πυκίων ποτέ, τίς χομάοντας 
Πριαμίδας ἢ ϑῆλυν ἀπὸ χροιῆς Κύκνον ἔγνω, 
εἰ μὴ φυλόπιδας προτέρων ὕμνησαν ἀοιδοί; 50 
οὐδ᾽ Ὀδυσεὺς ἕκατόν τε καὶ εἴκοσι μῆνας ἀλαϑείς 
πάντας ἐπ᾽ ἀνθρώπους. ᾿Αΐδαν τ᾽ εἰς ἔσχατον ἐλϑών 
ξωός. καὶ σπήλυγγα φυγὼν ὀλοοῖο Κύκλωπος. 
δηναιὸν κλέος ἔσχεν, ἐσιγάϑη δ᾽ ἂν ὑφορβός 
Εὔμαιος, καὶ βουσὶ Φιλοίτιος ἀμφ᾽ ἀγελαίαις 55 
ἔργον ἔχων. αὐτός τε περίσπλαγχνος Λαέρτης, 

εἰ μή σφεας ὥνασαν Ἰάονος ἀνδρὸς ἀοιδαί. 

Ἐκ Μοισᾶν ἀγαϑὸν κλέος ἔρχεται ἀνθρώποισι, 
χρήματα δὲ ζώοντες ἀμαλδύνουσι ϑανόντων. 
ἀλλ᾽ ἶσος γὰρ ὁ μόχϑος ἐπ᾽ ἠόνι κύματα μετρεῖν, 60 
ὅσσ᾽ ἄνεμος χέρσον δὲ μετὰ γλαυκᾶς ἁλὸς ὠϑεῖ, 
ἢ ὕδατι νίξειν ϑολερὰν διαειδέϊ πλένϑον, 
καὶ φιλοκερδείῃ βεβλαμμένον ἄνδρα παρέλκειν" 

χαιρέτω ὅστις τοῖος, ἀνήριϑμος δέ οἵ εἴη 
ἄργυρος. αἰεὶ δὲ πλεόνων ἔχοι ἵμερος αὐτόν. 86 
αὐτὰρ ἐγὼ τιμήν τε καὶ ἀνθρώπων φιλότητα 
πολλῶν ἡμιόνων τε καὶ ἵππων πρόσϑεν ἑλοίμαν. 
δίξημαι δ᾽. ὕτινι ϑνατῶν κεχαρισμένος ἔνϑω 
σὺν Μοίσαις" χαλεπαὶ γὰρ ὁδοὶ τελέϑουσιν ἀοιδοῖς 

κουράων ἀπάνευϑε Ζιὸς μέγα βουλεύοντος. το 
οὔπω μῆνας ἄγων ἔκαμ᾽ οὐρανὸς οὐδ᾽ ἐνιαυτούς " 
πολλοὶ κινήσουσιν ἔτι τροχὸν ἅρματος ἵπποι" 
ἔσσεται οὗτος ἀνήρ, ὃς ἐμεῦ κεχρήσετ᾽ ἀοιδου, 
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ῥέξας ἢ ̓Δχιλεὺς ὅσσον μέγας ἢ βαρὺς Αἴας 
ἐν πεδίῳ Σιμόεντος. ὅϑι Φρυγὸς ἠρίον Ἴλου. 
ἤδη νῦν Φοίνικες ὑπ᾽ ἠελίῳ δύνοντι 
οἰκεῦντες Διβύης ἄκρον σφυρὸν ἐρρίγαντι 
ἤδη βαστάξουσι Συρακόσιοι μέσα δοῦρα 
ἀχϑόμενοι σακέεσσι βραχίονας ἰἐτεΐνοισιν᾽" 
ἐν δ᾽ αὐτοῖς Ἱέρων προτέροις ἴσος ἡρώεσσι 
ξώννυται. ἵππειαι δὲ κόρυν σκιάουσιν ἔϑειραι. 
αἱ γὰρ Ζεῦ κύδιστε πάτερ καὶ πότνι᾽ ᾽4ϑάνα 
κούρη θ᾽. ἣ σὺν ματρὶ πολυκλήρων Ἐφυραίων 
εἴληχας μέγα ἄστυ παρ᾽ ὕδασι “υσιμελείας, 

ἐχϑροὺς ἐκ νάσοιο κακὰ πέμψειεν ἀνάγκα 
Σαρδόνιον κατὰ κῦμα. φίλων μόρον ἀγγέλλοντας 

τέχνοις ἠδ᾽ ἀλόχοισιν. ἀριϑμητοὺς ἀπὸ πολλῶν" 
ἄστεα δὲ προτέροισι πάλιν ναίοιτο πολίταις, 
δυσμενέων ὅσα χεῖρες ἐλωβήσαντο κατάκρας" 
ἀγροὺς δ᾽ ἐργάξοιντο τεϑαλότας᾽ αἷ δ᾽ ἀνάριϑμοι 
μήλων χιλιάδες βοτάνα διαπιανϑεῖσαι 
ἀμ πεδίον βληχῶντο. βόες δ᾽ ἀγελαδὸν ἐς αὖλιν 
ἐρχόμεναι σκνιφαῖον ἐπισπεύδοιεν ὁδίταν᾽ 
νειοὶ δ᾽ ἐκπονέοιντο ποτὶ σπόρον. ἁνίκα τέττιξ 
ποιμένας ἐνδίους πεφυλαγμένος ὑψόϑι δένδρων 

ἀχεῖ ἐν ἀκρεμόνεσσιν᾽ ἀράχνια δ᾽ εἰς ὅπλ᾽ ἀράχναι 
λεπτὰ διαστήσαιντο. βοᾶς δ᾽ ἔτι μηδ᾽ ὄνομ᾽ εἴη" 
ὑψηλὸν δ᾽ Ἱέρωνι κλέος φορέοιεν ἀοιδαί 
χαὶ πόντου Σκυϑικοῖο πέραν καὶ ὅϑι πλατὺ τεῖχος 
ἀσφάλτῳ δήσασα Σεμίραμις ἐμβασίλευεν. 
εἷς μὲν ἐγώ. πολλοὺς δὲ Διὸς φιλέοντι καὶ ἄλλους 
ϑυγατέρες. τοῖς πᾶσι μέλοι Σικελὴν ᾿4ρέϑουσαν 
ὑμνεῖν, σὺν λαοῖσι καὶ αἰχμητὰν Ἱέρωνα. 
ὦ ̓ Ἐτεόκλειοι Χάριτες ϑεαί. ὦ Μινύειον 
Ὀρχομενὸν φιλέοισαι ἀπεχϑόμενόν ποτε Θήβαις. 
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ἄκλητος μὲν ἔγωγε μένοιμί κεν, ἐς ὃὲ καλεύντων 
ϑαρσήσας Μοίσαισι σὺν ἁμετέρῃσιν ἰοίμαν. 
καλλείψω δ᾽ οὐδ᾽ ὕμμε᾽" τί γὰρ Χαρίτων ἀγαπητόν 
ἀνθρώποις ἀπάνευϑεν; ἀεὶ Χαρίτεσσιν ἅμ᾽ εἴην. 

[40}}. ΧΥ͂Ι!. 
5 ’ ᾽ - Εγκώμιον εἰς Πτολεμαῖον. 

Ἐκ Διὸς ἀρχώμεσϑα καὶ ἐς 4έα λήγετε Μοῖσαι, 
ἀϑανάτων τὸν ἄριστον ἐπὴν ἄδωμεν ἀοιδαῖς" 
ἀνδρῶν δ᾽ αὖ Πτολεμαῖος ἐνὶ πρώτοισι λεγέσϑω 

καὶ πύματος καὶ μέσσος᾽" ὃ γὰρ προφερέστερος ἀν- 
δοῶν. 

ἥρωες, τοὶ πρόσϑεν ἀφ᾽ ἡμιϑέων ἐγένοντο. δ 
ῥέξαντες καλὰ ἔργα σοφῶν ἐκύρησαν ἀοιδῶν᾽ 
αὐτὰρ ἐγὼ Πτολεμαῖον ἐπιστάμενος καλὰ εἰπεῖν 
ὑμνήσαιμ᾽" ὕμνοι δὲ καὶ ἀϑανάτων γέρας αὐτῶν. 
Ἴδαν ἔς πολύδενδρον ἀνὴρ ὑλατόμος ἐλϑών 
παπταίνει, παρεόντος ἄδην. πόϑεν ἄρξεται ἔργου. ι΄’ 

τί πρῶτον καταλέξω; ἐπεὶ πάρα μυρία εἰπεῖν. 
οἷσι ϑεοὶ τὸν ἄριστον ἐτέμησαν βασιλήων. 
Ἐχ πατέρων οἷος μὲν ἔην τελέσαι μέγα ἔργον 
“αγείδας Πτολεμαῖος. ὅτε φρεσὶν ἐγκατάϑοιτο 
βουλάν, ἃν οὐκ ἄλλος ἀνὴρ οἷός τε νοῆσαι. 16 
τῆνον καὶ μακάρεσσι πατὴρ ὁμότιμον ἔϑηκεν 
ἀϑανάτοις. καί οἵ χρύσεος ϑρόνος ἐν Ζιιὸς οἴκῳ 
δέδμηται" παρὰ δ᾽ αὐτὸν ᾿4λέξανδρος φίλα εἰδοῖς 
ἑδριάει. Πέρσῃσι βαρὺς ϑεὸς αἰολομίτροις. 
ἀντία δ᾽ Ἡρακλῆος ἔδρα κενταυροφόνοιο 2 
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ἵδρυται στερεοῖο τετυγμένα ἐξ ἀδάμαντος" 
ἔνϑα σὺν ἄλλοισιν ϑαλίας ἔχει Οὐρανίδῃσι, 

χαίρων υἱωνῶν περιώσιον υἱωνοῖσιν, 
ὅττί σφεων Κρονίδης μελέων ἐξείλετο γῆρας, 
ἀϑάνατοι δὲ καλεῦνται ἑοὶ νέποδες γεγαῶτες. 
ἄμφω γὰρ πρόγονός σφιν ὁ καρτερὸς Ἡρακλείδας, 
ἀμφότεροι δ᾽ ἀριϑμεῦνται ἐς ἔσχατον Ἡρακλῆα. 
τῶ καὶ ἐπεὶ δαίτηϑεν ἴοι κεκορημένος ἤδη 
νέκταρος εὐόδμοιο φίλας ἐς δῶμ᾽ ἀλόχοιο, 
τῷ μὲν τόξον ἔδωκεν ὑπωλένιόν τε φαρέτρην, 
τῷ δὲ σιδάρειον σκύταλον κεχαραγμένον ὄξοις. 
οἱ δ᾽ εἰς ἀμβρόσιον ϑάλαμον λευκοσφύρου Ἥβας 
ὅπλα καὶ αὐτὸν ἄγουσι γενειήταν Διὸς υἱόν. 
οἵα δ᾽ ἐν πινυταῖσι περικλειτὰ Βερενίκα 
ἔπρεπε ϑηλυτέρῃο᾽, ὄφελος μέγα γειναμένοισι. 
τᾷ μὲν Κύπρον ἔχοισα Διώνας πότνια κούρα 
κόλπον ἐς εὐώδη ῥδαδινὰς ἐσεμάξατο χεῖρας. 
τῷ οὔπώ τινα φαντὶ ἁδεῖν τόσον ἀνδρὶ γυναικῶν. 
ὅσσόν περ Πτολεμαῖος ξὴν ἐφίλησεν ἄκοιτιν. 
ἡ μὰν ἀντεφιλεῖτο πολὺ πλέον" ὧδέ κε παισί 
ϑαρσήσας σφετέροισιν ἐπιτρέποι οἶκον ἅπαντα. 
ὁππότε κὲν φιλέων βαίνῃ λέχος Ἐς φιλεούσης. 
ἀστόργου δὲ γυναικὸς ἐπ᾽ ἀλλοτρίῳ νόος αἰεί, 
ῥηίδιοι δὲ γοναί, τέκνα δ᾽ οὐ ποτεοικότα πατρί. 
κάλλει ἀριστεύουσα ϑεάων πότν᾽ ᾿δφροδίτα, 
σοὶ τήνα μεμέλητο᾽ σέϑεν δ᾽ ἕνεκεν Βερενίκα 
εὐειδὴς ᾿“χέροντα πολύστονον οὐκ ἐπέρασεν, 
ἀλλά μιν ἁρπάξασα. πάροιϑ᾽ ἐπὶ νᾶα κατελϑ εἴν 
χυανέαν καὶ στυγνὸν ἀεὶ πορϑμῆα καμόντων, 
ἐς ναὸν κατέϑηκας,. ἑὰς δ᾽ ἀπεδάσσαο τιμάς. 
πᾶσιν δ᾽ ἤπιος ἦδε βροτοῖς μαλακοὺς μὲν ἔρωτας 
προσπνείει. κούφας δὲ διδοῖ ποϑέοντι μερίμνας. 
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᾿Δἀργεία κυάνοφρυ. σὺ λαοφόνον Ζιομήδεα 
μισγομένα Τυδῆι τέκες. Καλυδώνιον ἄνδρα, 
ἀλλὰ Θέτις βαϑύκολπος ἀκοντιστὰν ᾿4χιλῆα δε 

“ἰακίδᾳ Πηλῆι, σὲ δ᾽ αἰχμητὰ Πτολεμαῖε 
αἰχμητᾷ Πτολεμαίῳ ἀρίξηλος Βερενίκα. 
καί σε Κόως ἀτίταλλε βρέφος νεογιλλὸν ἐόντα. 
δεξαμένα παρὰ ματρός. ὅτε πρώταν ἴδες ἀῶ. 
ἔνϑα γὰρ Εἰλείϑυιαν ἐβώσατο λυσίξωνον 60 
᾿Αντιγόνας ϑυγάτηρ βεβαρημένα ὠδίνεσσιν᾽" 
ἢ δέ οἱ εὐμενέοισα παρίστατο. κὰδ δ᾽ ἄρα πάντων 
νωδυνίην κατέχευε μελῶν ὃ δὲ πατρὶ ἐοικώς 
παῖς ἀγαπητὸς ἔγεντο. Κόως δ᾽ ὀλόλυξεν ἰδοῖσα, 

φᾶ δὲ καϑαπτομένα βρέφεος χείρεσσι φίλῃσιν" 6 
“Όλβιε κοῦρε γένοιο. τίοις δέ με τόσσον. ὅσον περ 

ΖΔᾷᾶλον ἐτίμησεν κυανάμπυκα Φοῖβος ᾿Δπόλλων᾽" 
ἐν δὲ μιᾷ τιμῇ Τρίοπον κατϑεῖο κολώναν, 
[ἴσον Ζωριέεσσι νέμων γέρας ἐγγὺς ἐοῦσιν. 
ἶσον καὶ 'ῬΡήναιαν ἄναξ ἐφίλησεν ᾿4πόλλων."“ τὸ 
Ὃς ἄρα νᾶσος ἔειπεν" ὃ δ᾽ ὑψόϑεν ἔκλαγε φωνᾷ 
ἐς τρὶς ὑπὸ νεφέων μέγας αἰετὸς αἴσιος ὄρνις. 

Ζηνός που τόδε σᾶμα. Διὶ Κρονίωνι μέλοντι 
αἰδοῖοι βασιλῆες" ὃ δ᾽ ἔξοχος. ὃν κε φιλήσῃ 
γεινόμενον τὰ πρῶτα᾽ πολὺς δέ οἵ ὕλβος ὀπηδεῖ. 1 
πολλᾶς δὲ κρατέει γαίας. πολλᾶς δὲ ϑαλάσσας. 

μυρίαι ἄπειροί τε καὶ ἔϑνεα μυρία φωτῶν 
λήτον ἀλδήσκουσιν ὀφελλόμεναι Ζιὸς ὄμβρῳ" 
ἀλλ᾽ οὔτις τόσα φύει ὅσα χϑαμαλὰ Αἴγυπτος. 
Νεῖλος ἀναβλύξων διερὰν ὅτε βώλακα ϑρύπτει. δ 
οὐδέ τις ἄστεα τόσσα βροτῶν ἔχει ἔργα δαέντων. 
τρεῖς μέν οὗ πολίων ἑκατοντάδες ἐνδέδμηνται, 
τρεῖς δ᾽ ἄρα χιλιάδες τρισσαῖς ἐπὶ μυριάδεσσι, 
δοιαὶ δὲ τριάδες, μετὰ δέ σφισιν ἐννεάδες τρεῖς" 



ἰοῦ 

110 

1 

ΙΥΠ1,. ΧΥῊ. θδ 

τῶν πάντων Πτολεμαῖος ἀγήνωρ ἐμβασιλεύει. 
καὶ μὴν Φοινίκας ἀποτέμνεται ᾿ἀρραβίας τε 

καὶ Συρίας Διβύας τε κελαινῶν τ᾿ 4ἰϑιοπήων. 
Παμφύλοισί τε πᾶσι καὶ αἰχμηταῖς Κιλίκεσσι 
σαμαίένει, “υκίοις τε φιλοπτολέμοισί τε Καρσέ, 

καὶ νάσοις Κυκλάδεσσιν, ἐπεί οἵ νᾶες ἄρισται 

πόντον ἐπιπλώοντι, ϑάλασσα δὲ πᾶσα καὶ αἷα 
καὶ ποταμοὶ κελάδοντες ἀνάσσονται Πτολεμαίῳ. 
πολλοὶ δ᾽ ἵππῆες. πολλοὶ δέ μὲν ἀσπιδιῶται 
χαλκῷ μαρμαίροντι σεσαγμένοι ἀμφαγέρονται. 
ὄλβῳ μὲν πάντάς κε καταβρέϑοι βασιλῆας" 
τόσσον ἐπ᾽ ἄμαρ ἕκαστον ἐς ἀφνεὸν ἔρχεται οἶκον 
πάντοϑε. λαοὶ δ᾽ ἔργα περιστέλλουσιν ἕκηλοι. 
οὐ γάρ τις δηίων πολυκήτεα Νεῖλον ὑπερβάς 
πεζὸς ἐν ἀλλοτρίαισι βοὰν ἐστάσατο κώμαις, 
οὐδέ τις αἰγιαλὸν δὲ ϑοᾶς ἐξάλατο ναός 

ϑωρηχϑεὶς ἐπὶ βουσὶν ἀνάρσιος 4ἰγυπτίῃσι" 
τοῖος ἀνὴρ πλατέεσσιν ἐνέδρυται πεδίοισι 
ξανϑοκόμας Πτολεμαῖος, ἐπιστάμενος δόρυ πάλλειν. 
ξ. ΄, ’, ΄ ΄ 

ᾧ ἔτι πάγχυ μέλει πατρώια πάντα φυλάσσειν 
οἷ ἀγαϑῷ βασιλῆι. τὰ δὲ κτεατίξεται αὐτός. 
οὐ μὰν ἀχρεῖός γε δόμῳ ἔνι πίονι χρυσός 
μυρμάκων ἅτε πλοῦτος ἀεὶ κέχυται μογεόντων᾽" 
ἀλλὰ πολὺν μὲν ἔχοντι ϑεῶν ἐρικυδέες οἶκοι, 
αἰὲν ἀπαρχομένοιο σὺν ἄλλοισιν γεράεσσι., 

πολλὸν δ᾽ ἰφϑίμοισι δεδώρηται βασιλεῦσι. 
πολλὸν δὲ πτολέεσσι. πολὺν δ᾽ ἀγαϑοῖσιν ἑταίροις. 

ἘΣῪ ’ 3 Ἁ κ ΨΡι ΣῈ -" 

οὐδὲ Ζιωνύσου τις ἀνὴρ ἱεροὺς κατ᾽ ἀγῶνας 
[.} ᾽ ,΄ ᾿ ᾽ , 3 ΄ 

ἵκετ᾽ ἐπιστάμενος λιγυρὰν ἀναμέλψαι ἀοιδάν, 
᾿ ΄ , 
ᾧ οὐ δωτέναν ἀντάξιον ὥπασε τέχνας. 
Μουσάων δ᾽ ὑποφῆται ἀεέδοντι Πτολεμαῖον 
ἀντ᾽ εὐεργεσίης. τί δὲ κάλλιον ἀνδρί κεν εἴη 

ΒΠΟΟΙ,. 688. 9 
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ὀλβέῳ ἢ κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἀρέσϑαι; 
τοῦτο καὶ ᾿Ζτρείδαισι μένει" τὰ δὲ μυρία τῆνα, 
ὅσσα μέγαν Πριάμοιω δόμον κτεάτισσαν ἑλόντες 
ἄορι. γᾷ κέκρυπται, ὅϑεν πάλιν οὐκέτι νόστος. 
μοῦνος ὅδε προτέρων τε καὶ ὧν ἔτι ϑερμὰ κονίη 

στειβομένα καϑύπερϑε ποδῶν ἐκμάσσεται ἴχνη, 

ματρὶ φίλα καὶ πατρὶ ϑυώδεας εἴσατο ναούς" 
ἐν δ᾽ αὐτοὺς χρυσῷ περικαλλέας ἠδ᾽ ἐλέφαντι 
ἴδρυται πάντεσσιν ἐπιχϑονίοισιν ἀρωγούς. 
πολλὰ δὲ πιανϑέντα βοῶν ὅγε μηρία καίει 
μησὶ περιπλομένοισιν ἐρευϑομένων ἐπὶ βωμῶν. 
αὐτός τ᾽ ἰφϑίμα τ᾽ ἄλοχος. τᾶς οὔτις ἀρείων 
νυμφίον ἐν μεγάροισι γυνὰ περιβάλλετ᾽ ἀγοστῷ, 
ἐκ ϑυμοῦ στέργοισα κασίγνητόν τε πόσιν τε. 

ὧδε καὶ ἀϑανάτων ἱερὸς γάμος ἐξετελέσϑη. 
οὗς τέκετο κρείουσα Ῥέα βασιλῆας Ὀλύμπου" 
ἄγνον δὲ στόρνυσιν ἰαύειν Ζηνὶ καὶ Ἥρῃ 
χεῖρας φοιβήσασα μύροις ἔτι παρϑένος Ἶρις. 
χαῖρε ἄναξ Πτολεμαῖε" σέϑεν δ᾽ ἐγὼ ἶσα καὶ ἄλλων 
μνάσομαι ἡμιϑέων. δοκέω δ᾽ ἔπος οὐκ ἀπόβλητον 
φϑέγξομαι ἐσσομένοις᾽ ἀρετήν γέ μὲν ἐκ ΖΙιὸς αἰτέω. 

14}}}. ΥΥΠΠ. 

Ἑλένης Ἐπιϑαλάμκιος. 

Ἔν ποκ᾽ ἄρα Σπάρτα ξανϑότριχι πὰρ Μενελάῳ 
παρϑενικαὶ ϑάλλοντα κόμαις ὑάκινϑον ἔχοισαι 
πρόσϑεν ἐὔγράπτω ϑαλάμω χορὸν ἐστάσαντο. 
δώδεκα ταὶ πρᾶται πόλιος. μέγα χρῆμα “ακαιναν 
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- » ΄ ,» ι 3 , 

ἁνέκα Τυνδαριδᾶν κασιν ἀγετο ταν ἀγαπαταν 

μναστεύσας Ἑλέναν ὁ νεώτερος ᾿Ατρέος υἱῶν. 
» 2.» .- ΓΗ͂Ι , ᾿ ͵ 
ἄειδον δ᾽ ἄρα παδαι ἐς ἕν μέλος ἐγκροτέξοιδαι 

- ς ἘΠ )Ὸ, εβπὸ ’ 

ποσσί περ εἱλικτοῖς, ὑπὸ δ᾽ ἴαχε δῶμ᾽ ὑμεναίω. 

(Ὑμέναιο ς- ) 

Οὕτω δὴ πρωιξὲ κατέδραϑες ὦ φίλε γαμβροέ: 

ἦρά τις ἐσσὶ Δέοι βαρυγώνατος, ἤρα φίλυπνος" 

ἦρα πολύν τιν᾽ ἔπινες. ὅτ᾽ εἰς εὐνὰν κατεβάλλευ. 

εὕδειν μὰν σπεύδοντα καϑ᾽ ὥραν αὐτὸν ἐχρὴν τυ, 
ἴδα δ᾽ ἐᾶν σὺ σὶ φιλοστό ὺ , παῖδα δ᾽ ἐᾶν σὺν παισὶ φιλοστόργῳ παρὰ ματρί 

ι 7 “ Γ- 
παίσδειν ἐς βαϑὺν ὄρϑρον, ἐπεὶ καὶ ἔνας καὶ ἐς ἀῶ 

ἍΨ 3 “ , προ 6 . τ 

κείς ἔτος ἐξ ἔτεος Μενέλα τεὰ ἃ νυοὸς ἀδε. 

Ὄλβιε γάμβρο΄. ἀγαϑύός τις ἐπέπτα σπερχομένῳ τοι 
Η ΄, Ὡ- τ» 3 , ς 2 ΄ 

ἐς Σπάρταν. ἀπὲερ ὥλλοι ἀριστέες. ὡς ἀνύυσαιο. 

μοῦνος ἐν ἡμιϑέοις Κρονίδαν 4ία πενϑερὸν ἑξεῖς. 

, - - Ἀ 
Ζανός τοι ϑυγάτηρ ὑπὸ τὰν μίαν ἵκετο χλαῖναν. 

οἵα ᾿4χαιέδα νῦν γαῖαν πατεῖ οὐδὲ μί᾽ ἄλλα" 
3 3 , ς - 
ἡ μέγα κά τι τέχοιτ᾽, εἰ ματέρι τέίκτοι ὁμοῖον. 

᾽ -" .- ΄ ἰ 

ἄυμες δ᾽ αἱ πᾶσαι συνομάλικες, αἷς δρόμος οὗτός 

χρισαμέναις ἀνδοιστὶ παρ᾽ Εὐρώταο λοετρῷ. 

τετράκις ἑξήκοντα κόραι, ϑῆλυς νεολαία. 
- 3 - ,» ἘΣ 5.Ὲ ἐν 

τᾶν οὐ Ζίᾶν τις ἄμωμος. ἐπεί χ Ἑλένᾳ παρισωϑῇ. 

᾿4ὼς ἀντέλλοισα καλὸν διέφανε πρόσωπον. 
πότνια νυκτὶ σελάνα, ἔαρ χειμῶνος ἀνέντος᾽ 
τ ς .» ἐ , 5 πιο ἢ 
ὧδε καὶ ἃ χρυσέα Ἑλένα διαφαίνετ᾽ ἐν ἀμέν. 

πιείρᾳ μέγα λᾷον ἀνέδραμε κόσμος ἀρούρα 
Ἢ Ἃ δ 

ἢ κάπῳ κυπάρισσος ἢ ἅρματι Θεσσαλὶς ἵππος" 
τ , , 
ὧδε καὶ ἃ δοδόχρως Ἑλένα ΜΠακεδαίμονι κόσμος. 

» " -- ἘΞ 
Οὐτέτις ἐκ ταλάρω πανίσδεται ἔργα τοιαῦτα. 

δὶ 5 ΄ - 

οὔτ᾽ ἐπὶ δαιδαλέῳ πυκινώτερον ἄτριον ἱστῷ 
5κ 
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κερκέίδι συμπλέξασα μακρῶν ἔταμ᾽ ἐκ κελεόντων" 
" ΄ , ἣν - 

88 οὔ μὰν οὐδὲ χρόκαν τις ἐπίσταται ὧδε κροτῆσαι 15 
ν δον ΛΕ Ρ 3 , 
Ζρτεμιν ἀείδοισα καὶ ευρεσίεργον ἄϑαναν., 

ὡς Ἑλένα, τᾶς πᾶντες ἐπ᾽ ὄμμασιν ἵμεροι ἐντί. 

γ΄ Ὁ καλὰ ὦ χαρίεσσα κόρα. τὺ μὲν οἰκέτις ἤδη, 
ἄμμες δ᾽ ἐς δρόμον ἦρι καὶ... . . ... 

ὌΝ ΠΕ Ν Ἡλ Το ψχ ἀρ τ καὶ λειμώνια φύλλα : 
ο - ω , ες Ἁ ’ 

ἑρψοῦμες στεφανῶς δρεψούμεναι ἀδὺυ πνέοντας, 
. » ὁ , , ς , 

πολλὰ τεοῦς Ελενα μεμναμέναι ὡς γαλαϑηναί 

ἄρνες γειναμένας ὄϊος μαστον ποϑέοισαι. 
΄ 

γ΄ Πρᾶταί τοι στέφανον λωτῶ χαμαὶ αὐξομένοιο 
4. πλέξασαι σκιερὰν καταϑήσομες ἐς πλατάνιστον, 45 

πρᾶται δ᾽ ἀργυρέας ἐξ ὄλπιδος ὑγρὸν ἄλειφαρ 
λαξύμεναι σταξεῦμες ὑπὸ σκιερὰν πλατανιστον" 
γράμματα δ᾽ ἐν φλοιῷ γεγράψεται. ὡς παριών τις 
ἀννείμῃ δώροις τι σέβου μ᾽, Ἑλένας φυτὸν 

εἰμί. 

50 δ΄ Χαίροις ὦ νύμφα, χαίροις εὐπένϑερε γαμβρέ. 50 

“ατὼ μὲν δοίη. Δατὼ κουροτρόφος ὕμμιν 
εὐτεκνίαν. Κύπρις δέ. ϑεὰ Κύπρις ἶσον ἔρασϑαι 
ἀλλάλων. Ζεὺς δέ. Κρονέίδας Ζεὺς ἄφϑιτον ὄλβον 
ὡς ἐξ εὐπατριδᾶν εἰς εὐπατρίδας πάλιν ἐνϑεῖν. 

ν᾽ 

55 ὃ΄ Εὔδετ᾽ ἐς ἀλλάλων στέρνον φιλότατα πνέοντες 55 
καὶ πόϑον. ἔγρεσϑαι δὲ πρὸς ἀῶ μἠπιλάϑησϑε. 
νεύμεϑα κἄμμες ἐς ὄρϑρον, ἐπεί κα πρᾶτος ἀοιδὸς 
ἐξ εὐνᾶς κελαδήσῃ ἀνασχὼν εὔτριχα δειράν. 

γμὴν ὦ Ὑμέναιε, γάμῳ ἔπι τῷδε χαρείης. 
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χα ἃ 

Ἡρακλέα δεκάμηνον ἐόντα τόύχ᾽ ἁ Μιδεᾶτις 
᾿Δλκμήνα καὶ νυκτὶ νεώτερον Ἰφικλῆα, 
ἀμφοτέρους λούσασα καὶ ἐμπλήσασα γάλακτος, 
χαλκείαν κατέϑηκεν ἐς ἀσπίδα. τὰν Πτερελάου 
᾿ἀμφιτρύων καλὸν ὅπλον ἀπεσκύλευσε πεσόντος. 
ἁπτομένα δὲ γυνὰ κεφαλᾶς μυϑήσατο παίδων" 
οδύδετ᾽ ἐμὰ βρέφεα γλυκερὸν καὶ ἐγέρσιμον ὕπνον, 
εὐδετ᾽ ἐμὰ ψυχά, δυ᾽ ἀδελφεώ, εὔσοα τέκνα" 
ὄλβιοι εὐνάξοισϑε καὶ ὄλβιοι ἀῶ ἴδοιτε."““ 
ὡς φαμένα δίνασε σάκος μέγα" τοὺς δ᾽ ἔλαβ᾽ ὕπνος. 
ἅμος δὲ στρέφεται μεσονύκτιον ἐς δύσιν ἄρκτος 
Θρίωνα κάτ᾽ αὐτόν, ὃ δ᾽ ἀμφαίνει μέγαν ὦμον, 
τᾶμος ἄρ᾽ αἰνὰ πέλωρα δύω πολυμήχανος Ἥρη 
κυανέαις φρίσσοντας ὑπὸ σπείραισι δράκοντας 
ὦρσεν ἐπὶ πλατὺν οὐδόν. ὅϑι σταϑμὰ κοῖλα ϑυράων 
οἴκου. ἀπειλήσασα φαγεῖν βρέφος Ἡρακλῆα. 
τὼ δ᾽ ἐξειληϑέντες ἐπὶ χϑονὶ γαστέρας ἄμφω 
αἱμοβόρως ἐκύλιον᾽ ἀπ᾿ ὀφϑαλμῶν δὲ κακὸν πῦρ 
ἐρχομένοις λάμπεσκε, βαρὺν δ᾽ ἐξέπτυον ἰόν. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ παίδων λιχμώμενοι ἐγγύϑεν ἦνϑον, 
καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ἐξέγροντο. Ζ4ιὸς νοέοντος ἅπαντα. 
᾿Δλκμήνας φίλα τέκνα. φάος δ᾽ ἀνὰ οἶκον ἐτύυχϑη. 
ἤτοι ὅγ᾽ εὐθὺς ἄῦσεν. ὅπως κακὰ ϑηρί᾽ ἀνέγνω 
κοίλου ὑπὲρ σάκεος καὶ ἀναιδέας εἶδεν ὀδόντας. 

Ἰφικλέης, οὖὔλαν δὲ ποσὶν διελάκτισε χλαῖναν, 
φευγέμεν ὁρμαίνων ὃ δ᾽ ἐναντίος εἴχετο χερσίν 

Ἡρακλέης, ἄμφω δὲ βαρεῖ ἐνεδήσατο δεσμῷ, 
δραξάμενος φάρυγος. τόϑι φάρμακα λυγρὰ κέκρυπται 

16 
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3 3 ΄ ε 
οὐλομένοις ὀφίεσσιν. ἃ καὶ ϑεοὶ ἐχϑαίροντι. 
τὼ δ᾽ αὖτε σπείρῃσιν ἑλισσέσϑην περὶ παῖδα 30 
9 ΄ ΄ ς Α -» Α ᾿, 

ὀψίγονον γαλαϑηνὸν, ὑπὸ τροφῷ αἰὲν ἀδακρυν᾽ 
Ἃ Α ΄ , 2 Η ΄ 3 ΄ 
αψ δὲ παλιν διέλυον. ἐπεὶ μογέοιεν ἀκάνϑας. 

“7 ΄ “ ς », 
δεσμοῦ ἀναγκαίου πειρώμενοι ἔκλυσιν εὑρεῖν. 
3 ΄ 3 -» 

᾿λκμηνα δ᾽ ἐσάκουσε βοᾶς καὶ ἐπέκραγε πράτα᾽ 
τ ἄνσταϑ᾽ ᾿Δμφιτρύων᾽ ἐμὲ γὰρ δέος ἴσχει ὀκνηρόν" 15 
» Α ΄ Γὐν 5 ς ᾿ ΄ ΄ 

ἄνστα. μηδὲ πόδεσσιν ἑοῖς ὑπὸ σάνδαλα ϑείης. 
ς “- 

οὐκ ἀΐεις. παίδων ὁ νεώτερος ὅσσον ἀντεῖ; 

ἢ οὐ νοέεις. ὅτι νυκτὸς ἀωρί που. οἵ δέ τε τοῖχοι 
πάντες ἀριφραδέες καϑαρᾶς ἅπερ ἠριγενείας ; 

ἔστί τί μοι κατὰ δῶμα νεώτερον, ἔστι φίλ᾽ ἀνδρῶν." 45 
ει ΉῊΣ « 3 “ 

Ὡς φάϑ΄. ὃ δ᾽ ἐξ εὐνᾶς ἀλόχῳ κατέβαινε πιϑήσας" 
3. ὦ ΄᾿ “ 

δαιδάλεον δ᾽ ὥρμασε μετὰ ξίφος. ὃ οἵ ὕπερϑεν 
- 5 7 

κλιντῆρος κεδρίνω περὶ πασσάλῳ αἰὲν ἄωρτο. 
ἤτοι γ᾽ ὠριγνᾶτο νεοκλώστου τελαμῶνος, 
κουφίζων ἑτέρα κολεόν. μεγαλώνυμον ἔργον. 5 
᾽ Α 3 “» ᾿Ὶ ΡῚ [ ΄ " Ἐ 

ἀμφιλαφῆς δ΄ ἀρὰ παστὰς ἐνεπλήσϑη παλιν ορφνας 

ὁμῶας δὴ τότ᾽ ἄῦσεν ὕπνον βαρὺν ἐκφυσῶντας" 
-“ » ΄“ -» 3 » [ν ΄ 

οἴσετε πῦρ ὅτι ϑᾶσσον ἀπ᾽ ἐσχαρεῶνος ἑλόντες. 
Ἂν 2 , Ἁ δὲ - 3 ΄ Ε] 2 - {ς 

δμῶες ἐμοί. στιβαροὺς δὲ ϑυρᾶν ἀνακόψατ᾽ ὀχῆας. 

(θδευπί δοΠΊΡ] υΓ.) 

» - ΄ ΦΝ 2. .- -Ψ (ς 

τἄνστατε δμῶες ταλασίφρονες. αὐτὸς ἀῦτεῖ. 50 
Ἦ ῥα γυνὰ Φοίνισσα μύλαις ἔπι κοῖτον ἔχοισα. 

οἱ δ᾽ αἶψα προγένοντο λύχνοις ἅμα δαιομένοισι δι 
δμῶες" ἐνεπλήσϑη δὲ δόμος σπεύδοντος ἕκαστου. 
ἤτοι ἄρ᾽ ὡς εἴδοντ᾽ ἐπιτίτϑιον Ἡρακλῆα 
ϑῆρε δύω χείρεσσιν ἀπρὶξ ἁπαλαῖσιν ἔχοντα, 
συμπλήγδην ἰάχησαν" ὃ δ᾽ ἐς πατέρ᾽ ᾿ἀμφιτρύωνα τὸ 
ἑρπετὰ δεικανάασκεν. ἐπάλλετο δ᾽ ὑψόϑι χαίρων 
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, ΄ ᾿ ΄ , Ξ- κωροσύνα, γελάσας δὲ πάρος κατέϑηκε ποδοῖεν 
πατρὸς ἑοῦ ϑανάτῳ κεκαρωμένα δεινὰ πέλωρα. 
᾽ ’, Ἁ “ κ᾿ ᾿ ΄ ΄ 

“Φλκμήνα μὲν ἔπειτα ποτὶ σφέτερον βαλε κολπον 
ς ΄᾿ τ ΄ -»"Ὕ 

ξηρὸν ὑπαὶ δείους ἀκρόχλουν Ἰφικλῆα᾽ θὺ 
᾽ ΄ Ἁ Ἁ μ ς 3 3 ,ὕ ᾿ - 

ἄμφιτρυων δὲ τὸν αἀλλον ὑπ᾽ ἀμνείαν ϑέτο χλαῖναν 

παῖδα, πάλιν δ᾽ ἐς λέκτρον ἰὼν ἐμνάσατο κοίτου. 
ὄρνιϑες τρίτον ἄρτι τὸν ἔσχατον ὄρϑρον ἄειδον" 
Τειρεσίαν τόκα μάντιν ἀλαϑέα πάντα λέγοντα 

3 ’ 

᾿Δλκμήνα καλέσασα τέρας κατέλεξε νεοχμόν, θ6 
΄ 6 , " 

καί νιν ὑποκρίνεσϑαι, ὕπως τελέεσϑαι ἔμελλεν, 

ἠνώγει. «μηδ᾽ εἴ τι ϑεοὶ νοέοντι πονηρόν, 
΄ ξ " ΄ 

αἰδόμενος σύ μὲ κρύπτε᾽ καὶ ὡς οὐκ ἔστιν ἀλύξαι 
ἀνθρώποις, ὅτι Μοῖρα κατὰ κλωστῆρος ἐπείγει. 
ἀλλ᾽ Εὐηρείδα, μάλα τί φρονέοντα διδάσκω ;“" το 

Τόσσ᾽ ἔλεγεν βασίλεια᾽ ὃ δ᾽ ἀνταμείβετο τοίοις " 
»»ϑάρσει ἀριστοτόχεια γύναι, Περσήϊον αἷμα. Τὰ 
ϑάρσει" μελλόντων δὲ τὸ λώϊον ἐν φρεσὶ ϑέσϑαι. 
ναὶ γὰρ ἐμὸν γλυκὺ φέγγος ἀποιχόμενον πάλαι δσ- 

σων. 13 
2 ΄ ΄ - 

πολλαὶ ᾿Δχαιιάδων μαλακὸν περὶ γούνατι νῆμα 
χειρὶ κατατρίψοντι ἀκρέσπερον ἀείδοισαι τὸ 
᾿Δλκμήναν ὀνομαστί. σέβας δ᾽ ἔσῃ ᾿4ργείαισι 
τοῖος ἀνὴρ ὅδε μέλλει ἐς οὐρανὸν ἄστρα φέροντα 
ἀμβαίνειν τεὸς υἱός, ἀπὸ στέρνων πλατὺς ἥρως, 
οὗ καὶ ϑηρία πάντα καὶ ἀνέρες ἥσσονες ἄλλοι. 
δώδεκά οἵ τελέσαντι πεπρωμένον ἐν Ζιὺς οἰκὴν 80 
μόχϑους, ϑνητὰ δὲ πάντα πυρὰ Τραχίνιος ἕξεῖ" 

γαμβρὸς δ᾽ ἀϑανάτων κεκλήσεται, οἱ τάδ᾽ ἐπῶρσαν 
κνώδαλα φωλεύοντα βρέφος διαδηλήσασϑαι. 
[ἔσται δὴ τοῦτ᾽ ὦμαρ, ὁπηνίκα νεβρὸν ἐν εὐναᾳ 
χκαρχαρόδων σίνεσϑαι ἰδὼν λύκος οὐκ ἐθελήσει. 88 
ἀλλὰ γύναι πῦρ μέν τοι ὑπὸ σποδῶ εὔτυκον ἔστω, 



τὸ0 

10 

ΠῸ0 

11 

120 

ΤΗΒΟΟΘΒΙΤῚ 

κάγκανα δ᾽ ἀσπαλάϑω ξύλ᾽ ἑτοιμάσατ᾽ ἢ παλιούρω 
ἢ βάτω ἢ ἀνέμῳ δεδονημένον αὖον ἄχερδον᾽ 
καῖε δὲ τῶδ᾽ ἀγρίῃσιν ἐπὶ σχίζῃσι δράκοντε 
νυκτὶ μέσα, ὅκα παῖδα κανῆν τεὸν ἤϑελον αὐτοέ. τῳ 
ἦρι δὲ συλλέξαισα κόνιν πυρὸς ἀμφιπόλων τις 
ῥιψάτω εὖ μάλα πᾶσαν ὑπὲρ ποταμοῖο φέρουσα 
ῥωγάδας ὃς πέτρας ὑπερούριον, ἂψ δὲ νεέσϑω 
ἄστρεπτος  καϑαρῷ δὲ πυρώσατε δῶμα ϑεείῳ 
πρᾶτον. ἔπειτα δ᾽ ἅλεσσι μεμιγμένον, ὡς νενόμισται, 95 
ϑαλλῷ ἐπιρραίνειν ἐστεμμένῳ ἀβλαβὲς ὕδωρ" 
Ζηνὶ δ᾽ ἐπιρρέξαι καϑυπερτέρῳ ἄρσενα χοῖρον, 
δυσμενέων αἰεὶ καϑυπέρτεροι ὡς τελέϑοιτε."“ 

Φᾶ, καὶ ἐρωήσας ἐλεφάντινον ὥχετο δίφρον 
Τειρεσίας πολλοῖσι βαρύς περ ἐὼν ἐνιαυτοῖς. 100 
Πρακλέης δ᾽ ὑπὸ ματρὶ νέον φυτὸν ὡς ἐν ἀλωᾷ 
ετρέφετ᾽ ᾿4ργείου κεκλημένος ᾿ἀμφιτρύωνος. 
γράμματα μὲν τὸν παῖδα γέρων Λένος ἐξεδίδαξεν, 
υἱὸς ᾿“πόλλωνος μελεδωνεὺς ἄγρυπνος ἥρως. 
τόξον δ᾽ ἐντανύσαι καὶ ἐπίσκοπον εἷναι ὀϊστόν τοῦ 
Εὔρυτος ἐκ πατέρων μεγάλαις ἀφνειὸς ἀρούραις. 
αὐτὰρ ἀοιδὸν ἔϑηκε καὶ ἄμφω χεῖρας ἔπλασσε 
πυξίνᾳ ἐν φόρμιγγι Φιλαμμονίδας Εὔμολπος. 
ὅσσα δ᾽ ἀπὸ σκελέων ἑδροστρόφοι ᾿4ργόϑεν ἄνδρες 
ἀλλάλους σφάλλοντι παλαίσμασιν, ὅσσά τε πύκται 10 
δεινοὶ ἐν ἱμάντεσσιν. ἃ τ᾽ εἰς γαῖαν προπεσόντες 

πάμμαχοι ἐξεύροντο παλαίσματα σύμφορα τέχνα, 
πάντ᾽ ἔμαϑ᾽ Ἑρμείαο διδασκόμενος παρὰ παιδί 
Αὐτολύκῳ Φανοτῆι, τὸν οὐδ᾽ ἂν τηλόϑε λεύσσων 
ϑαρσαλέως τις ἔμεινεν ἀεϑλεύοντ᾽ ἐν ἀγῶνι" 118 

τοῖον ἐπισκύνιον βλοσυρῷ ἐπέκειτο προσώπῳ. 
ἵππους δ᾽ ἐξελάσασϑαι ὑφ᾽ ἅρματι, καὶ περὶ νύσσαν 
ἀσφαλέως κάμπτοντα τροχῶ σύριγγα φυλάξαι, 
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᾿Δμφιτρύων ὃν παῖδα φίλα φρονέων ἐδίδαξεν 
αὐτός. ἐπεὶ μάλα πολλὰ ϑοῶν ἐξ ἤρατ᾽ ἀγώνων 
άργει ἕν ἱπποβότῳ κειμήλια. καί οἱ ἀαγεῖς 
δίφροι, ἐφ᾽ ὧν ἐπέβαινε, χρόνῳ διέλυσαν ἱμάντας. 
δούρατι δὲ προβολαίῳ ὑπ᾽ ἀσπίδι νῶτον ἔχοντα 
ἀνδρὸς ὀρέξασϑαι ξιφέων τ᾽ ἀνέχεσϑαι ἀμυχμόν, 
κοσμῆσαί τε φάλαγγα λόχον τ᾽ ἀναμετρήσασϑαι 

δυσμενέων ἐπιόντα καὶ ἱππήεσσι κελεῦσαι 
"άχτωρ Ἱππασίδας δέδαεν, φυγὰς Ἄργεος ἐνθών. 
ὁππόκα κλᾶρον ἅπαντα καὶ οἰνόπεδον μέγα Τυδεύς 
ναῖε παρ᾽ ᾿Αδρήστοιο λαβὼν ἱππήλατον ἴάργος. 
άχτορι δ᾽ οὔτις ὁμοῖος ἐν ἡμιϑέοις πολεμιστής 
ἄλλος ἔην πρὶν γῆρας ἀποτρῖψαι νεότητα. 
Ὧδε μὲν Ἡρακλῆα φίλα παιδεύσατο μάτηρ. 

εὐνὰ δ᾽ ἧς τῷ παιδὶ τετυγμένα ἀγχόϑι πατρός 
δέρμα λεόντειον μάλα οἱ κεχαρισμένον αὐτῷ. 
δεῖπνον δὲ κρέα τ᾽ ὀπτὰ καὶ ἐν κανέῳ μέγας ἄρτος 
Ζωρικός" ἀσφαλέως κε φυτοσκάφον ἄνδρα κορέσσαι. 
αὐτὰρ ἐπ᾽ ἄματι τυννὸν ἄνευ πυρὸς αἴνυτο δόρπον. 
εἵματα δ᾽ οὐκ ἀσκητὰ μέσας ὑπὲρ ἕννυτο κνάμας. 

(Ῥοβυπί το] ϊαυδ.) 

[ἀγ, Χχ. (ΥΠ. τ 

ΝΥ  δ᾽ὁ χ Ὁ νυν. 0. α ». 

Ὑμνέομεν Δήδας τε καὶ αἰγιόχου Διὸς υἱώ. 
Κάστορα καὶ φοβερὸν Πολυδεύκεα πὺξ ἐρεϑίξειν 
κξῖρας ἐπιξεύξαντα μέσας βαρέεσσιν ἱμᾶσιν. 
ὑμνέομεν καὶ δὶς καὶ τὸ τρίτον ἄρσενα τέκνα 
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κούρης Θεστιάδος. “ακεδαιμονίους δύ᾽ ἀδελφεούς. «- 
ἀνθρώπων σωτῆρας ἐπὶ ξυροῦ ἤδη ἐόντων, 
ἵππων 9᾽ αἱματόεντα ταρασσομένων καϑ᾽ ὅμιλον. 
νηῶν ϑ᾽, αἵ δύνοντα κατ᾽ οὐρανοῦ ἢ ἀνιόντα 
ἄστρα βιαξόμεναι χαλεποῖς ἔγκυρσαν ἀήταις. 
οἱ δέ σφεων κατὰ πρύμναν ἀείραντες μέγα κῦμα. 10 
ἠὲ καὶ ἐκ πρῴρηϑεν. ἢ ὅππῃ ϑυμὸς ἑκάστου. 
ἐς κοίλην ἔρριψαν, ἀνέρρηξαν δ᾽ ἄρα τοίχους 
ἀμφοτέρους" κρέμαται δὲ σὺν ἱστίῳ ἄρμενα πάντα 
εἰκῇ ἀποκλασϑέντα᾽ πολὺς δ᾽ ἐξ οὐρανοῦ ὄμβρος 
νυκτὸς ἐφερπούσης᾽ παταγεῖ δ᾽ εὐρεῖα ϑάλασσα. ιδ 
χοπτομένη πνοιαῖς τε καὶ ἀρρήκτοισι χαλάξαις. 
ἀλλ᾽ ἔμπης ὑμεῖς γε καὶ ἐκ βυϑοῦ ἕλκετε νῆας 
αὐτοῖσιν ναύτῃσιν ὀϊομένοις ϑανέεσϑαι" 
αἶψα δ᾽ ἀπολήγοντ᾽ ἄνεμοι, λιπαρὴ δὲ γαλήνη 
ἀμ πέλαγος" νεφέλαι δὲ διέδραμον ἄλλυδις ἄλλαι Ὁ 
ἐκ δ᾽ ἄρκτοί τ᾽ ἐφάνησαν, ὄνων τ᾽ ἀνὰ μέσσον ἀμαυρή 
φάτνη σημαίνουσα τὰ πρὸς πλόον εὔδια πάντα. 
ὦ ἄμφω ϑνητοῖσι βοηϑόοι, ὦ φίλοι ἄμφω. 

ἵππῆες κιϑαρισταί, ἀεϑλητῆρες ἀοιδοί" 
Κάστορος ἢ πρώτου Πολυδεύκεος ἄρξομ᾽ ἀείδειν; Ὁ 
ἀμφοτέρους ὑμνέων Πολυδεύκεα πρῶτον ἀείδω. 

Ἢ μὲν ἄρα προφυγοῦσα πέτρας εἰς ἕν ξυνιούσας 
᾿“ργὼ καὶ νιφόεντος ἀταρτηρὸν στόμα Πόντου, 
Βέβρυκας εἷς ἀφίκανε ϑεῶν φίλα τέκνα φέρουσα. 
ἔνϑα μιῆς πολλοὶ κατὰ κλίμακος ἀμφοτέρων ἐξ 30 

τοίχων ἄνδρες ἔβαινον Ἰησονίης ἀπὸ νηός. 

ἐκβάντες δ᾽ ἐπὶ ϑῖνα βαϑὺν καὶ ὑπήνεμον ἀκτήν 
εὐνάς τ᾽ ἐστόρνυντο πυρεῖά τε χερσὶν ἐνώμων,. 
Κάστωρ δ᾽ αἰολόπωλος ὃ τ᾿ οἰνωπὸς Πολυδεύκης 
ἄμφω ἐρημάξεσκον ἀποπλαγχϑέντες ἑταίρων. 85 
παντοίην ἐν ὄρει ϑηεύμενοι ἄγριον ὕλην. 
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εὐρὸν δ᾽ ἀέναον κρήνην ὑπὸ λισσάδι πέτρῃ 
ὕδατι πεπληϑυῖαν ἀκηράτῳ᾽ αἵ δ᾽ ὑπένερϑεν 
λάλλαι κρυστάλλῳ ἠδ᾽ ἀργύρῳ ἰνδάλλοντο 
ἐκ βυϑοῦ" ὑψηλαὶ δὲ πεφύκεσαν ἀγχόϑι πεῦκαι φῳ 
λεῦκαέ τε πλάτανοί τε καὶ ἀκρόκομοι κυπάρισσοι; 
ἄνϑεά τ᾽ εὐώδη. λασίαις φίλα ἔργα μελίσσαις, 
ὅσσ᾽ ἔαρος λήγοντος ἐπιβρύει ἀν λειμῶνας. 
ἔνϑα δ᾽ ἀνὴρ ὑπέροπλος ἐνήμενος ἐνδιάασκε, 
δεινὸς ἰδεῖν. σκληρῇσι τεϑλασμένος οὔατα πυγμαῖς᾽ 15 

στήϑεα δ᾽ ἐσφαίρωτο πελώρια καὶ πλατὺ νῶτον 
σαρκὶ σιδηρείῃ σφυρήλατος οἷα κολοσσός. 

ἐν δὲ μύες στερεοῖσι βραχίοσιν ἄκρον ὑπ᾿ ὦμον 
ἕστασαν ηὗτε πέτροι ὀλοοίτροχοι, οὔστε κυλίνδων 

χειμάρρους ποταμὸς μεγάλαις περιέξεσε δίναις" 50 

αὐτὰρ ὑπὲρ νώτοιο καὶ αὐχένος ἠωρεῖτο 
ἄκρων δέρμα λέοντος ἀφημμένον ἐκ ποδεώνων. 
τὸν πρότερος προσέειπεν ἀεϑλοφόρος Πολυδεύκης. 

ΠΟΔΦΥΖΔΕΥΚΗΣ. 

χαῖρε ξεῖν᾽, ὅτις ἐσσί. τίνες βροτοί, ὧν ὅδε χῶρος; 

ΑΜΥΚΟΣ. 

χαίρω πῶς, ὅτε τ᾽ ἄνδρας ὁρῶ, τοὺς μὴ πρὶν ὄπωπα: 86 

ΠΟΔΜΥΖΔΕΥΚΗΣ. 

ϑάρσει. μήτ᾽ ἀδίκους μήτ᾽ ἐξ ἀδίκων φάϑι λεύσσειν. 

ΑΜΥΚΟΣ.. 

ϑαρσέω, κοὐκ ἐκ σεῦ μὲ διδάσκεσϑαι τόδ᾽ ἔοικεν. 

ΠΟΔΥΔΕΎΥΚΗΣ. 

ἄγριος εἶ πρὸς πάντα παλίγκοτος, ἢ ὑπερόπτης; 

ΑΜΥΚΟΣ. 

τοιόσδ᾽ οἷον ὁρᾶς᾽ τῆς σῆς γέ μεν οὐκ ἐπιβαίνω. 
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ΠΟΖΥΖΔΕΥΚΗΣ. 

ἔλϑοις. καὶ ξενίων κε τυχὼν πάλιν οἴκαδ᾽ ἵκάνοις. 

ΑΜΥΚΟΣ. 

μήτε σύ με ξείνιξε. τά τ᾽ ἐξ ἐμεῦ οὐκ ἐν ἑτοίμῳ. 

ΠΟΖΥΖΔΕΥΚΗΣ. 

δαιμόνι᾽, οὐδ᾽ ἂν τοῦδε πιεῖν ὕδατος σύγε δοίης; 

ΑΜΥΚΟΣ. 

γνώσεαι. εἴ σευ δῖψος ἀνειμένα χείλεα τέρσει. 

ΠΟΖΥΖΔΕΥΚΗΣ. 

ἄργυρος ἢ τίς ὁ μισϑός, ἐρεῖς, ᾧ κέν σε πέίϑοιμεν; 

ΑΜΥΚΟΣ. 

εἷς ἑνὶ χεῖρας ἄειρον ἐναντίος ἀνδρὶ καταστάς. 

ΠΟΖΥΖΔΕΥΚΗΣ. 

πυγμάχος, ἢ καὶ ποσσὶ ϑένων σκέλος. ἅμματα δ᾽ 
ὀρϑά; 

ΑΜΥΚΟΣ. 

πὺξ διατεινάμενος σφετέρης μὴ φείδεο τέχνης. 

ΠΟΖΔΥΖΔΕΥΚΗΣ. 

τίς γάρ, ὅτῳ χεῖρας καὶ ἐμοὺς συνερείσω ἱμάντας; 

ΑΜΥΚΟΣ. 

ἐγγὺς ὁρᾷς" οὐ γύννις ἐὼν κεκλήσεϑ᾽ ὁ πύκτης. 

ΠΟΖΥΖΔΕΥΚΗΣ. 
3 . δ - (ὺ 4.0 5 Ὲ' ’, - ς. 

ἡ καὶ ἀεϑλον ἑτοῖμον., ἐφ᾽ ᾧ δηρισόμεϑ' ἄμφω: το 

ΑΜΥΚΟΣ. 

σὸς μὲν ἐγώ, σὺ δ᾽ ἐμὸς κεκλήσεαι, αἴκε κρατήσω. 

ΠΟΖΥΖΔΕΥΚΗΣ. 

ὀρνίϑων φοινικολόφων τοιοῖδε κυδοιμοι. 

ΑΜΥΚΟΣ. 

εἴτ᾽ οὖν ὀρνίϑεσσιν ἐοικότες εἴτε λέουσι 
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γεινόμεϑ', οὔ κ᾽ ἄλλῳ γε μαχεσσαίμεσϑ' ἐπ᾽ ἀέϑλῳ. 
Ἦ ῥ᾽ [άμυκος, καὶ κόχλον ἑλὼν μυκήσατο κοίλην. τὸ 

οἱ δὲ ϑοῶς συνάγερϑεν ὑπὸ σκιερὰς πλατανίστους 
κόχλου φυσηϑέντος ἀεὶ Βέβρυκες κομόωντες. 

ὡς δ᾽ αὔτως ἥρωας ἰὼν ἐκαλέσσατο πάντας 

Μαγνήσσης ἀπὸ νηὸς ὑπείροχος ἐν δαὶ Κάστωρ. 
οἵ δ᾽ ἐπεὶ οὖν σπείρῃσιν ἐκαρτύναντο βοείαις 80 
χεῖρας καὶ περὶ γυῖα μακρά σφ᾽ εἵλιξαν ἱμάντας. 
ἐς μέσσον σύναγον φόνον ἀλλήλοισι πνέοντας. 
ἔνϑα πολύς σφισι μόχϑος ἐπειγομένοισιν ἐτύχϑη, 
ὁππότερος κατὰ νῶτα λάβοι φάος ἠελίοιο" 
ἰδρίῃ μέγα δ᾽ ἄνδρα παρήλυϑες ὦ Πολύδευκες, 88 
βάλλετο δ᾽ ἀκτίνεσσιν ἅπαν ᾿Αμύκοιο πρόσωπον. 
αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐν ϑυμῷ κεχολωμένος ἵετο πρόσσω, 
χερσὶ τιτυσκόμενος. τοῦ δ᾽ ἄκρον τύψε γένειον 
Τυνδαρίδης ἐπιόντος" ὀρίνϑη δὲ πλέον ἢ πρίν, 
σὺν δὲ μάχην ἐτάραξε. πολὺς δ᾽ ἐνέκειτο νενευκῶς 90 
ἐς γαῖαν. Βέβρυκες δ᾽ ἐπαύὔτεον. οἵ δ᾽ ἑτέρωϑεν 
ἥρωες κρατερὸν Πολυδεύκεα ϑαρσύνεσκον, 
δειδιότες μή πώς μιν ἐπιβρίσας δαμάσειε 
χώρῳ ἔνι στεινῷ Τιτυῷ ἐναλίγκιος ἀνήρ. 
ἤτοι ὅγ᾽ ἔνϑα καὶ ἔνϑα παριστάμενος Διὸς υἷός 9᾽ 

ἀμφοτέρῃσιν ἄμυσσεν ἀμοιβαδίς. ἔσχεϑε δ᾽ δρμῆς 
παῖδα Ποσειδάωνος ὑπερφίαλόν περ ἐόντα. 
ἔστη ὃὲ πληγαῖς μεϑύων. ἐκ δ᾽ ἔπτυσεν αἷμα 
φοίνιον" οἵ δ᾽ ἅμα πᾶντες ἀριστῆες κελάδησαν, 
ὡς ἴδον ἕλκεα λυγρὰ περὶ στόμα τε γναϑμούς τε" 100 
ὄμματα δ᾽ οἰδήσαντος ἀπεστείνωτο προσώπου. 
τὸν μὲν ἄναξ ἐτάρασσεν ἐτώσια χερσὶ προδεικνύς 
πάντοθεν" ἀλλ᾽ ὅτε δή μιν ἀμηχανέοντ᾽ ἐνόησε, 
μέσσης ῥινὸς ὕπερϑε κατ᾽ ὀφρύος ἤλασε πυγμῇ; 
πᾶν δ᾽ ἀπέσυρε μέτωπον ἐς ὀστέον. αὐτὰρ ὃ πληγείς 105 



:15 

138 

78 ΤΗΕΟΟΒΙΤΙ 

ὕπτιος ἐν φύλλοισι τεϑηλόσιν ἐξετανυσϑη. 
ἔνϑα μάχη δριμεῖα πάλιν γένετ᾽ ὀρθωϑέντος᾽ 
ἀλλήλους δ᾽ ὄλεκον στερεοῖς ϑείνοντες ἱμᾶσιν. 

ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἐς στῆϑός τε καὶ ἰξὺν χεῖρας ἐνώμα 
αὐχένα τ᾿ ἀρχηγὸς Βεβρύκων᾽ ὃ δ᾽ ἀεικέσι πληγαῖς υἱὸ 
πᾶν συνέφυρε πρόσωπον ἀνίκητος Πολυδεύκης. 

σάρκες δ᾽ ᾧ μὲν ἱδρῶτι συνίξανον, ἐκ μεγάλου δέ 
αἷψ᾽ ὀλίγος γένετ᾽ ἀνδρός" ὃ δ᾽ αἰεὶ μάσσονα γυῖα 
ἁπτομένου φορέεσκε πόνου χροιῇ δέ τ᾽ ἀμείνω. 
πῶς γὰρ δὴ Διὸς υἱὸς ἀδηφάγον ἄνδρα καϑεῖλεν; «5 
εἰπὲ ϑεά. σὺ γὰρ οἶσϑα᾽ ἐγὼ δ᾽ ἑτέροις ὑποφήτης 
φϑέγξομαι, ὅσσ᾽ ἐϑέλεις σύ. καὶ ὅππως τοι φίλον 

αὐτῇ. 
Ἤτοι ὅγε ῥέξαί τι λιλαιόμενος μέγα ἔργον 

σχαιῇ μὲν σκαιὴν Πολυδεύκεος ἔλλαβε χεῖρα. 
δοχμὸς ἀπὸ προβολῆς κλινϑείς, ἑτέρῃ δ᾽ ἐπιβαίνων 150 
δεξιτερῆς ἤνεγκεν ἐπὶ λαγόνας πλατὺ γυῖον. 
[καί κε τυχὼν ἔβλαψεν ᾿Φμυκλαίων βασιλῆα 

ἀλλ᾽ δγ᾽ ὑπεξανέδυ. κεφαλὴν στιβαρῇ δ᾽ ἅμα χειρί 
πλῆξεν ὑπὸ σκαιὸν κρόταφον καὶ ἐπέμπεσεν ὥμρ᾽" 
ἐκ δ᾽ ἐχύϑη μέλαν αἷμα ϑοῶς κροτάφοιο χανόντος᾽ 135 
ἄλλῃ δὲ στόμα κόψε. πυκνοὶ δ᾽ ἀράβησαν ὀδόντες " 
αἰεὶ δ᾽ ὀξυτέρῳ πιτύλῳ δηλεῖτο πρόσωπον. 
μέχρι συνηλοίησε παρήια. πᾶς δ᾽ ἐπὶ γαίῃ 
κεῖτ᾽ ἀλλοφρονέων, καὶ ἀνέσχεϑε νεῖκος ἀπαυδῶν 
ἀμφοτέρας ἅμα χεῖρας. ἐπεὶ ϑανάτου σχεδὸν ἦεν. [80 
τὸν μὲν ἄρα κρατέων περ ἀτάσϑαλον οὐδὲν ἔρεξας, 
ὦ πύχτη Πολύδευκες" ὄμοσσε δέ τοι μέγαν ὅρκον, 
ὃν πατέρ᾽ ἐκ πόντοιο Ποσειδάωνα κικλήσκων. 
μήποτ᾽ ἔτι ξείνοισιν ἑκὼν ἀνιηρὸς ἔσεσϑαι. 

Καὶ σὺ μὲν ὕμνησαί μοι ἄναξ. σὲ δὲ Κάστορ ἀείσω, 185 
Τυνδαρίδη ταχύπωλε δορυσσόε χαλκεοϑύρηξ. 
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Τὼ μὲν ἀναρπάξαντε δύω φερέτην ΖΙιὸς υἱώ 
δοιὰς “ευκίπποιο κόρας δισσὼ δ᾽ ἄρα τῶώγε 
ἐοσυμένως ἐδίωκον ἀδελφεὼ υἱ᾽ ᾽᾿Ζἀφαρῆος, 
γαμβρὼ μελλογάμω, “υγκεὺς καὶ ὁ καρτερὸς Ἴδας. 0 
ἀλλ᾽ ὅτε τύμβον ἵκανον ἀποφϑιμένου ᾿ἀφαρὴῆος. 
ἐκ δίφρων ἄρα βάντες ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ὄρουσαν. 
ἔγχεσι καὶ κοίλοισι βαρυνόμενοι σακέεσσι. 

ι τ 3 ,’ δ᾽ ἷἷς , 5 5...“ ᾿ 

“υγκεὺς δ᾽ αὖ μετέειπεν ὑπὲκ κόρυϑος μέγ᾽ ἀῦσας 

Ζαιμόνιοι. τί μάχης ἱμείρετε; πῶς δ᾽ ἐπὶ νύμφαις 5 
ἀλλοτρίαις χαλεποί, γυμναὶ δ᾽ ἐν χερσὶ μάχαιραι; 
ἡμῖν τοι Δεύκιππος ἑὰς ξἕδνωσε ϑύγατρας 
τᾶσδε πολὺ προτέροις, ἡμῖν γάμος οὗτος ἐν ὄρκῳ᾽ 
ὑμεῖς δ᾽ οὐ κατὰ κόσμον ἐπ᾽ ἀλλοτρίοισι λέχεσσι 
βουσὶ καὶ ἡμιόνοισι καὶ ἄλλοισι κτεάτεσσιν 
ἄνδρα παρετρέψασϑε., γάμον δ᾽ ἐκλέπτετε δώροις. 
ἦ μὴν πολλάκις ὕμμιν ἐνώπιον ἀμφοτέροισιν 
αὐτὸς ἐγὼ τάδ᾽ ἔειπα καὶ οὐ πολύμυϑυος ἐών περ 
»οὐχ οὕτω φίλοι ἄνδρες ἀριστήεσσιν ἔοικε 
μνηστεύειν ἀλόχους. αἷς νυμφίοι ἤδη ἑτοῖμοι. 

πολλή τοι Σπάρτη, πολλὴ δ᾽ ἱππήλατος Ἦλις, 
᾿Δρκαδίη τ᾽ εὔμηλος ᾿4χαιῶν τε πτολίεϑρα. 
Μεσσήνη τε καὶ ΄4ργος ἅἄπασά τε Σισυφὶς ἀκτή᾽" 
ἔνϑα κόραι τοκέεσσιν ὕπο σφετέροισι τρέφονται 
μυρίαι οὔτε φυῆς ἐπιδευέες οὔτε νόοιο, 
τάων εὐμαρὲς ὕμμιν ὀπυίειν ἃς κ᾿ ἐθέλητε" 
ὡς ἀγαϑοῖς πολέες βούλοιντό κε πενϑεροὶ εἶναι" 

ὑμεῖς δ᾽ ἐν πάντεσσι διάκριτοι ἡρώεσσι. 
καὶ πατέρες καὶ ἄνωϑεν ἅπαν πατρώιον αἷμα. 
ἀλλὰ φίλοι τοῦτον μὲν ἐάσατε πρὸς τέλος ἐλϑεῖν 
ἄμμι γάμον" σφῷν δ᾽ ἄλλον ἐπιφραξώμεϑα πάντες." 
ἴσκον τοιάδε πολλά. τὰ δ᾽ εἰς ὑγρὸν ὥχετο κῦμα 
πνοιὴ ἔχουσ᾽ ἀνέμοιο. χάρις δ᾽ οὐχ ἕσπετο μύϑοις. 
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σφὼ γὰρ ἀκηλήτω καὶ ἀπηνέες. ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν 
πείϑεσϑ᾽ ἄμφω δ᾽ ἄμμιν ἀνεψιὼ ἐκ πατρὸς ἐστόν. τὸ 
εἰ δ᾽ ὑμῖν κραδίη πόλεμον ποϑεῖ, αἵματι δὲ χρή 
νεῖκος ἀναρρήξαντας ὁμοίιον ἔγχεα λοῦσαι, 
Ἴδας μὲν καὶ ὅμαιμος ἕός, κρατερὸς Πολυδεύκης, 
χεῖρας ἐρωήσουσιν ἀπεχϑομένης ὑσμίνης, 
νῶι δ᾽. ἐγὼ Κάστωρτε, διακρινώμεϑ᾽ ἄρηι [75 
ὁπλοτέρω γεγαῶτε. γονεῦσι δὲ μὴ πολὺ πένϑος 
ἡμετέροισι λίπωμεν. ἅλις νέκυς ἐξ ἑνὸς οἴχου 

εἷς: ἀτὰρ ὥλλοι πάντας ἐϊὐφρανέουσιν ἑταίρους 
νυμφίοι ἀντὶ νεκρῶν. ὑμεναιώσουσι δὲ κούρας 
τᾶσδ᾽" ὀλίγῳ τοι ἔοικε κακῷ μέγα νεῖκος ἀναιρεῖν. ἀτ8ὸ 

Εἶπε. τὰ δ᾽ οὐκ ἀρ’ ἔμελλε ϑεὸς μεταμώνια ϑή- 
σειν. 

τὼ μὲν γὰρ ποτὶ γαῖαν ἀπ᾽ ὥμων τεύχε᾽ ἔϑεντο, 
ὃ γενεῇ προφέρεσκον᾽ ὃ δ᾽ ἐς μέσον ἤλυϑε “υγκεύς, 
σείων καρτερὸν ἔγχος ὑπ᾽ ἀσπίδος ἄντυγα πρώτην᾽ 
ὡς δ᾽ αὔτως ἄκρας ἐτινάξατο δούρατος ἀκμάς 186 
Κάστωρ᾽ ἀμφοτέροις δὲ λόφων ἐπένευον ἔϑειραι. 
ἔγχεσι μὲν πρώτιστα τιτυσκόμενοι πόνον εἶχον 
ἀλλήλων, εἴ πού τι χροὸς γυμνωϑὲν ἴδοιεν. 
ἀλλ᾽ ἤτοι τὰ μὲν ἄκρα πάρος τινὰ δηλήσασϑαι 
δοῦρ᾽ ἐάγη. σακέεσσιν ἔνι δεινοῖσι παγέντα. 190 
τὼ δ᾽ ἄορ ἐκ κολεοῖο ἐρυσσαμένω φόνον αὖτις 
τεῦχον ἐπ᾽ ἀλλήλοισι" μάχης δ᾽ οὐ γένετ᾽ ἐρωή. 
πολλὰ μὲν ἐς σάκος εὐρὺ καὶ ἱππόκομον τρυφάλειαν 
Κάστωρ, πολλὰ δ᾽ ἔνυξεν ἀκριβὴς ὄμμασι “υγκεύς 
τοῖο σάκος, φοίνικα δ᾽ ὅσον λόφον ἵκετ᾽ ἀκωκή. 195 
τοῦ μὲν ἄκρην ἐκόλουσεν ἐπὶ σκαιὸν γόνυ χεῖρα 
φάσγανον ὀξὺ φέροντος ὑπεξαναβὰς ποδὶ Κάστωρ 
σκαιῷ᾽ ὃ δὲ πληγεὶς ξέφος ἔχβαλεν. αἶψα δὲ φεύγειν 
ὡρμήϑη ποτὶ σῆμα πατρός, τόϑι καρτερὸς Ἴδας 
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κεχλιμένος ϑηεῖτο μάχην ἐμφύλιον ἀνδρῶν. 298 
ἀλλὰ μεταΐξας πλατὺ φάσγανον ὦσε διαπρό 
Τυνδαρίδης λαγόνος τε καὶ ὀμφαλοῦ" ἔγκατα δ᾽ εἴσω 
χαλκὸς ἄφαρ διέχευεν" ὃ δ᾽ ἐς στόμα κεῖτο νενευκώς 
Λυγκεύς, κὰδ -δ᾽ ἄρα οἵ βλεφάρων βαρὺς ἔδραμεν 

ὕπνος. 

οὐ μὰν οὐδὲ τὸν ἄλλον ἐφ᾽ ἑστίῃ εἶδε πατρῴῃ 205 
παίδων Δαοκόωσσα φίλον γάμον ἐχτελέσαντα. 
ἡ γὰρ ὅγε στήλην ᾿άἀφαρηίου ἐξανέχουσαν 
τύμβου ἀναρρήξας ταχέως Μεσσήνιος Ἴδας 
μέλλε κασιγνήτοιο βαλεῖν σφετέροιο φονῆα᾽ 
ἀλλὰ Ζεὺς ἐπάμυνε. χερῶν δέ οἵ ἔκβαλε τυκτήν 210 
μάρμαρον. αὐτὸν δὲ φλογέῳ συνέφλεξε κεραυνῷ. 
οὕτως Τυνδαρίδαις πολεμιξέμεν οὐκ ἐν ἐλαφρῷ 
αὐτοῖς τε κρατέουσι καὶ ἔκ κρατέοντος ἔφυσαν. 

Χαίρετε Μήδας τέχνα, καὶ ἡμετέροις κλέος ὕμνοις 
ἐσϑλὸν ἀεὶ πέμποιτε. φίλοι δέ τε πάντες ἀοιδοί 21ὅ 
Τυνδαρέδαις Ἑλένῃ τε καὶ ἄλλοις ἡρώεσσιν. 
Ἴλιον οἵ διέπερσαν ἀρήγοντες Μενελάῳ. 
ὑμῖν κῦδος ἄνακτες ἐμήσατο Χῖος ἀοιδός. 
ὑμνήσας Πριάμοιο πόλιν καὶ νῆας ᾿Αχαιῶν 
Ἰλιάδας τε μάχας ᾿Δχιλῆάα τε πύργον ἀὐτῆς" 220 
ὑμῖν αὖ καὶ ἐγὼ λιγεῶν μειλίγματα Μουσέων. 
οἷ αὐταὶ παρέχουσι καὶ ὡς ἐμὸς οἶκος ὑπάρχει, 
τοῖα φέρω. γεράων δὲ ϑεοῖς κάλλιστον ἀοιδαί. 

ΒΠΟΟΙ. 68. Ό 
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[ἀγ!, ΧχΙ. (ΧΧΥ Ὁ)» 
ΔΤ ῆναι ἢ Βάκχαι. 

Ἰνὼ καὐτονόα χὰ μαλοπάραυος᾿ Δγαύα 
τρεῖς ϑιάσως ἐς ὄρος τρεῖς ἄγαγον αὐταὶ ἐοῖσαι. 
χαὶ μὲν ἀμερξάμεναι λασίας δρυὸς ἄγρια φύλλα 
κισσόν τε ζώοντα καὶ ἀσφόδελον τὸν ὑπὲρ γᾶς 
ἐν καϑαρῷ λειμῶνι κάμον δυοκαίδεκα βωμούς, Ρ 
τὼς τρεῖς τᾷ Σεμέλᾳ. τὼς ἐννέα τῷ Ζιονύσῳ. 
ἱερὰ δ᾽ ἐκ κίστας πεποναμένα χερσὶν ἑλοῖσαι 
εὐφάμως κατέϑεντο νεοδρέπτων ἐπὶ βωμῶν, 
ὡς ἐδίδασχ᾽. ὡς αὐτὸς ἐθυμάρει. “4ιόνυσος. 
Πενϑεὺς δ᾽ ἀλιβάτου πέτρας ἄπο πάντ᾽ ἐθεώρει, το 
σχῖνον ὃς ἀρχαίαν καταδύς. ἐπιχώριον ἔρνος. 

Αὐτονόα πρᾶτα νιν ἀνέκραγε δεινὸν ἰδοῖσα, 
σὺν δ᾽ ἐτάραξε ποσὶν μανιώδεος ὄργια Βάκχου. 
ἐξαπίνας ἐπιοῖσα. τὰ δ᾽ οὐχ ὁρέοντι βέβηλοι. 
μαίνετο μέν ϑ᾽ αὕτα. μαίνοντο δ᾽ ἄρ᾽ εὐϑὺ καὶ ἄλλαι. τὸ 
Πενϑεὺς μὲν φεῦγεν πεφοβημένος, αἵ δ᾽ ἐδίωκον, 
πέπλως ἐκ ξωστῆρος ἐς ἰγνύαν ἐρύσαισαι. ᾿ 
Πενϑεὺς μὲν τόδ᾽ ἔειπε" ..τένος κέχρησϑε γυναῖκες ;“" 
Αὐτονόα., τόδ᾽“ ἔειπε ..τάχα γνώσῃ πρὶν ἀκοῦσαι.“ 
χὰ μὲν τὰν κεφαλὰν μυκήσατο παιδὸς ἑλοῖσα, 30 
ὅσσόν περ τοκάδος τελέϑει μύκημα λεαίνας" 
Ἰνὼ δ᾽ ἐξέρρηξε σὺν ὠμοπλάτα μέγαν ὦμον 
λὰξ ἐπὶ γαστέρα βᾶσα. καὶ “ὐτονόας δυϑμὸς οὗτός" 
αἵ δ᾽ ἄλλαι τὰ περισσὰ κρεανομέοντο γυναῖκες. 
ἐς Θήβας δ᾽ ἀφίκοντο πεφυρμέναι αἵματι πᾶσαι, ἢ 

ἐξ ὄρεος πένϑημα καὶ οὐ Πενϑῆα φέρουσαι. 
οὐκ ἀλέγω" μηδ᾽ ἄλλος ἀπεχϑομένω Διονύσῳ 
φροντίζοι, μηδ᾽ εἰ χαλεπώτερα τῶνδε μογήσαι, 
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εἴη δ᾽ ἐκγενέτης ἢ καὶ λέκτρω ἐπιβαίνοι" 
αὐτὸς δ᾽ εὐαγέοιμι καὶ εὐαγέεσσιν ἄδοιμι. 30 
ἐκ Διὸς αἰγιόχω τιμὰν ἔχει αἰετὸς οὗτος. 
εὐσεβέων παίδεσσι τὰ λώϊα, δυσσεβέων δ᾽ οὔ. 
χαέροι μὲν Ζιόνυσος. ὃν ἐν 4Δφρακάνῳ νιφόεντι 
Ζεὺς ὕπατος μεγάλαν ἐπιγουνέδα κάτϑετο λύσας" 
χαίροι δ᾽ εὐειδὴς Σεμέλα καὶ ἀδελφεαὶ αὐτᾶς 38 
Καὸδμεῖαι ποιναῖς μεμελημέναι ἡρωῖναι, 
αἵ τόδε ἔργον ἔρεξαν ὀρίναντος Ζιιονύσου 
οὐχ ἐπιμωματόν. μηδεὶς τὰ ϑεῶν ὀνόσαιτο. 

[4γ}}}. ΧΧΠ. (ΧΧΥ͂ΙΠ.) 

ἐπ ς ἔα ἐδ σὰς ἐν ΤῪ 

Γλαύκας ὦ φιλέριϑ᾽ ἀλακάτα δῶρον ᾿4ϑανάας 
γύναιξιν, νόος οἰκωφελίας αἷσιν ἐπάβολος, 
ϑάρσεισ᾽ ἄμμιν ὑμάρτη πόλιν ὃς Νείλεω ἀγλάαν, 
ὄππυι Κύπριδος ἶρον καλάμῳ χλῶρον ὑπασσάλῳ. 
τυῖδὲ γὰρ πλόον εὐάνεμον αἰτήμεϑα πὰρ 4Δίος, δ 
ὄππως ἕξέννον ἔμον τέρψομ᾽ ἴδων κἀντιφίλησ᾽ ἐῶ, 
Νικίαν, Χαρίτων ἱμεροφώνων ἴερον φύτον, 

καὶ σὲ τὰν ἐλέφαντος πολυμόχϑω γεγενημέναν 
δῶρον Νικιάας εἰς ἀλόχω χέρρας ὀπάσσομεν, 
σὺν τᾷ πόλλα μὲν ἔργ᾽ ἐκτελέσεις ἀνδρεΐοις πέπλοις. τὸ 
πόλλα δ᾽ οἷα γύναικες φορέοισ᾽ ὑδάτινα βράκη. 
δὶς γὰρ μάτερες ἄρνων μαλάκοις ἐν βοτάνᾳ πόκοις 
πέξαιντ᾽ αὐτοένει, Θευγένιδός γ᾽ ἔννεκ᾽ ἐὐσφύρω" 
οὕτως ἀνυσίεργος. φιλέει δ᾽ ὅσσα σαόφρονες. 
οὐ γὰρ εἰς ἀκέδρας οὐδ᾽ ἐς ἀέργω κεν ἐβολλόμαν 15 

86Ὲ 
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ὕπασσαί σε δόμοις ἀμμετέρας ἔσσαν ἀπὺ χϑόνος. 
καὶ γάρ τοι πάτρις. ἃν ὡὧξ Ἐφύρας κτίσσέ ποτ᾽ ᾽4ρ- 

χίας 

νάσω Τρινακρίας μύελον, ἄνδρων δοκέμων πόλιν. 
νῦν μὰν οἶκον ἔχοισ᾽ ἄνερος. ὃς πόλλ᾽ ἐδάη σόφα 
ἀνθρώποισι νόσοις φάρμακα λύγραις ἀπαλαλκέμεν, 
οἰκήσεις κατὰ Μίλλατον ἐράνναν πεδ᾽ Ἰαόνων, 
ὡς εὐαλάκατος Θεύγενις ἐν δαμότισιν πέλη, 
καί οἵ μνᾶστιν ἄει τῶ φιλαοίδω παρέχης ξένω. 
κῆνο γάρ τις ἐρεῖ τῶὦπος ἴδων σ᾽" ἦ μεγάλα χάρις 

, ᾿ Θι4.κ Η , ᾿ ἐκῦν, ᾿ . 
δώρῳ συν ὀλίγῳ" πᾶντα δὲ τέματα τὰ πὰρ φίλων. 

[ἀν]. ΧΧΠΙ, ΧΙΧ.) 
1 πο δ ΝΣ ἘΣ 

Οἶνος ὦ φίλε παῖ λέγεται καὶ ἀλάϑεα" 
κἄμμε χρὴ μεϑύοντας ἀλαϑέας ἔμμεναι. 
κἠγὼ μὲν τὰ φρενῶν ἐρέω κέατ᾽ ἐν μυχῳ. 
οὐχ ὅλας φιλέειν μ᾽ ἐϑέλεισϑ᾽ ἀπὸ καρδίας. 
γινώσκω᾽ τὸ γὰρ ἅμισυ τᾶς ξοΐας ἔχω 
ξὰ τὰν σὰν ἰδέαν, τὸ δὲ λοιπὸν ἀπώλετο. 
χῶταν μὲν σὺ ϑέλης, μακάρεσσιν ἴσαν ἄγω 
ἁμέραν" ὅκα δ᾽ οὐκ ἐθέλεις τύ, μάλ᾽ ἐν σκότῳ. 
πῶς ταῦϑ'᾽ ἄρμενα, τὸν φιλέοντ᾽ ἀνίαις δίδων; 
ἀλλ᾽ εἴ μοί τι πέϑοιο νέος προγενεστέρῳ. 
τῶ κε λώιον αὐτὸς ἔχων ἔμ᾽ ἐπαινέσαις. 

ποίησαι καλιὰν μίαν εἰν ἑνὶ δενδρέῳ, 
ὅππῃ μηδὲν ἀπίέξεται ἄγριον ὄρπετον. 
νῦν δὲ τῶδε μὲν ἄματος ἄλλον ἔχεις κλάδον. 

2ξ 
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ἄλλον δ᾽ αὔριον; ἐξ ἑτέρω δ᾽ ἕτερον μάλα. 

καὶ μέν σευ τὸ καλόν τις ἰδὼν ῥέϑος αἰνέσαι, 

τῷ δ᾽ εὐθὺς πλέον ἢ τριέτης ἐγένευ φίλος; 

τὸν πρᾶτον ὃὲ φιλεῦντα τρίταιον ἐθήκαο. 

ἀνδρῶν τῶν ὑπὲρ ἀνορέαν. δοκέεις πνέειν. 

φίλη δ᾽ ̓  ἃς κε ξόης, τὸν ὕμοιον ἔχειν ἀεί. 

αἱ γὰρ ὧδε πόης; ἀγαϑὸς μὲν ἀκούσεαι 

ἐξ ἀστῶν᾽ ὁ δέ τοί κ᾽ Ἔρος οὐ χαλεπῶς ἔχοι; 

ὃς ἀνδρῶν φρένας εὐμαρέως ὑποδάμναται, 

κήμε μαλϑακὸν ἐξ ἐπόησε σιδαρίω. 

ἀλλὰ πὲρ ἀπάλω στύματός. δε πεδέρχομαι 

ὀμνάσϑην; ὅτι πέρρυσιν ἦσθα νεώτερος, 

χῶτι γηραλέοι πέλομες πρὴν ἀποπτύσαι 

καὶ δυσσοί, νεότατα δ᾽ ἔχειν παλινάγφετον 

οὐκ ἔστι᾽ πτέρυγας γὰρ ἐπωμαϑίαις φόρει,; 

κἄμμες βαφϑδύτεροι τὰ ποτήμενα συλλαβεῖν. 

ταῦτα χρὴ νοέοντα πέλειν ποτιμώτερον, 

καί μοι τὠραμένῳ συνερῶν ἀδόλως σέϑεν. 

ὅπως, ἁνίκα τὰν γένυν ἀνδρεΐαν ἔχεις; 

ἀλλάλοισι πελώμεϑ᾽ ᾿Δχιλλέϊοι φίλοι. 

αἱ δὲ ταῦτα φέρειν ἀνέμοισιν ἐπιτρόπεις, 

ἐν ϑυμῷ δὲ λέγεις »τί μξ δαιμόνι᾽ ἐννοχλεῖς"", 

νῦν μὲν κἠπὶ τὰ χρύσεα μᾶλ᾽ ἕνεκεν σέϑεν 

βαίην καὶ φύλακον νεκύων πέδα Κέρβερον, 

τόκα δ᾽ οὐδὲ καλεῦντος ἐπ᾽ αὐλεΐαις ϑύραις 

προμόλοιμί κε παυσάμενος χαλεπῶ πόϑω. 

80 
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Τὰ ῥόδα τὰ δροσόεντα καὶ ἃ κατάπυκνος ἐκείνα 
ἕρπυλλος κεῖται ταῖς Ἑλικωνιάσι, 

ταὶ δὲ μελάμφυλλοι δάφναι τὶν Πύϑιε Παιᾶν, 
Ζελφὶς ἐπεὶ πέτρα τοῦτό τοι ἀγλάϊσε. 

βωμὸν δ᾽ αἵἱμαξεῖ κεραὸς τράγος οὗτος ὁ μᾶλος, 
τερμένϑου τρώγων ἔσχατον ἀκρεμόνα. 

Π. (ὕἼΠ|.) 
Ἦλϑε καὶ ἐς Μίλητον ὃ τοῦ Παιήονος υἷός. 

ἰητῆρι, νόσων ἀνδρὶ συνοισόμενος 
Νικίᾳ ὃς μιν ἐπ᾽ ἦμαρ ἀεὶ ϑυέεσσιν ἵκνεῖται. 

καὶ τόδ᾽ ἀπ᾽ εὐώδους γλύψατ᾽ ἄγαλμα κέδρου, 

Ἠετίωνι χάριν γλαφυρᾶς χερὸς ἄκρον ὑποστάς 
μισϑόν᾽" ὃ δ᾽ εἰς ἔργον πᾶσαν ἀφῆκε τέχνην. 

ΤΠ ΣΧ. 

Ὑμῖν τοῦτο ϑεαὶ κεχαρισμένον ἐννέα πάσαις 
τὥγαλμα Ξενοκλῆς ϑῆκε τὸ μαρμάρινον. 

μουσικός" οὐχ ἑτέρως τις ἐρεῖ. σοφίῃ δ᾽ ἐπὶ τῇδε 

αἷνον ἔχων Μουσέων οὐκ ἐπιλανϑάνεται. 

Ιν. (ΧΠ.) 
“ημομέλης ὁ ὁ χορηγός. ὁ τὸν τρίποδ᾽ ὦ «Ζιόνυσε 

πὰρ σὲ τὸν ἥδιστον ϑεῶν μακάρων ἀναϑείς. 

μέτριος ἦν ἐν πᾶσι. χορῷ δ᾽ ἐκτήσατο νίζην 
ἀνδρῶν. καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ προσῆκον ὁρῶν. 
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Υ͂. (ΣΙ. 
Ἡ Κύπρις οὐ πάνδημος. ἵλάσκεο τὴν ϑεὸν εἰπών 

οὐρανίην, ἁγνῆς ἄνϑεμα Χρυσογόνας 
οἴκῳ Ἐν ᾿Αμφικλέους. ᾧ καὶ τέκνα καὶ βίον εἶχε 

ξυνόν. ἀεὶ δέ σφιν λώιον εἰς ἔτος ἦν 
ἐκ σέϑεν ἀρχομένοις ὦ πότνια᾽ κηδόμενοι γάρ 

ἀϑανάτων αὐτοὶ πλεῖον ἔχουσι βροτοί. 

γι. ΧΧ. 
Τὸν τοῦ Ζανὸς ὅδ᾽ ὗμιν υἱὸν ὠνήρ 
τὸν λεοντομάχαν. τὸν ὀξύχειρα. 
πρᾶτος τῶν ἔτ᾽ ἄνωϑε μουσοποιῶν 
Πείσανδρος συνέγραψεν οὔκ Καμίρου, 
χὥσσους ἐξεπόνασεν εἶπ᾽ ἀέϑλους. 
τοῦτον δ᾽ αὐτὸν ὁ δᾶμος. ὡς σάφ᾽ εἰδῇς, 
ἔστασ᾽ ἐνθάδε χάλκεον ποήσας 
πολλοῖς μησὶν ὕπισϑε κἠνιαυτοῖς. 

ΥΙΙ. (Χν) 
Θᾶσαι τὸν ἀνδριάντα τοῦτον ὦ ξένε 

σπουδᾷ, καὶ λέγ᾽ ἐπὴν ἐς οἶκον ἔνϑῃς" 
ἡ ἀνακρέοντος εἰκόν᾽ εἶδον ἐν Τέῳ 

τῶν πρόσϑ᾽ εἴ τι περισσὸν ὠδοποιοῦ.““ 
προσϑεὶς δὲ χῶτι τοῖς νέοισιν ἄδετο, 

ἐρεῖς ἀτρεκέως ὅλον τὸν ἄνδρα. 

γΠ|. (ΣΥ͂ΠῸ) 
“4 τε φωνὰ Ζ΄ώριος χώνὴρ ὁ τὰν κωμῳδίαν 

εὑρὼν Ἐπίχαρμος. 
ὦ Βάκχε χάλκεόν νιν ἀντ᾽ ἀλαϑινοῦ 

τὶν ὧδ᾽ ἀνέϑηκαν, 
τοὶ Συρακόσσαις ἐνίδρυνται πελωριστᾷ πόλει, 

ὧν ἀνδρὶ πολίτᾳ 
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σωρὸν παρεῖχες ῥημάτων μεμναμένοι 
τελεῖν ἐπίχειρα. 

πολλὰ γὰρ πὸτ τὰν ζόαν τοῖς πᾶσιν εἶπε γρήσιμα. 
μεγάλα χάρις αὐτῶν. 19 

ΙΧ. (ΧΧΙ) 
Ὁ μουσοποιὸς ἐνθάδ᾽ Ἱππῶναξ κεῖται. 
κεί μὲν πονηρός, μὴ προσέρχευ τῷ τύμβῳ᾽ 
εἰ δ᾽ ἐσσὶ κρήγυός τε καὶ παρὰ χρηστῶν, 
ϑαρσέων καϑίζξευ, κὴν ϑέλῃς ἀπόβριξον. 

θυθῖα οὐ ὅρυτγιδϑ. 

χ. (τ 
Ζάφνις ὁ λευκόχρως, ὃ καλᾷ σύριγγι μελίσδων 

βουκολικοὺς ὕμνους, ἄνϑετο Πανὶ τάδε, 

τοὺς τρητοὺς δόνακας, τὸ λαγωβόλον, ὀξὺν ἄκοντα, 
νεβρίδα, τὰν πήραν, ἃἁ ποκ᾽ ἐμαλοφόρει. 

ΧΙ. (ΠῸ 
Εὕδεις φυλλοστρῶτι πέδῳ Ζ4άφνι σῶμα κεκμακός 

ἀμπαύων᾽ στάλικες δ᾽ ἀρτιπαγεῖς ἀν᾽ ὄρη. 
ἀγρεύει δέ τυ Πὰν καὶ ὁ τὸν κροκόεντα Πρέηπος 

κισσὸν ἐφ᾽ ἱμερτῷ κρατὶ καϑαπτόμενος, 
ἄντρου ἔσω στείχοντες ὁμόρροϑοι. ἀλλὰ τὺ φεῦγε, 5 

φεῦγε μεϑεὶς ὕπνου κῶμα καὶ ἀγρεμόνας. 

ΧΙ. (ὙἹ) 
Α δείλαιε τὺ Θύρσι,. τί τὸ πλέον, εἰ καταταξεῖς 

δάκρυσι διγλήνους ὦπας ὀδυρόμενος; 
οἴχεται ἃ χίμαρος, τὸ καλὸν τέκος. οἴχετ᾽ ἐς “Διδαν" 

τραχὺς γὰρ χαλαῖς ἀμφεπίαξε λύκος. 
αἴ δὲ κύνες κλαγγεῦντι᾽" τί τὸ πλέον, ἁνίκα τηνας δ 

ὄστιον οὐδὲ τέφρα λείπεται οἰχομένας: 
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ΧΠΙ. (0 
ῇς ποτὶ τᾶν Νυμφᾶν διδύμοις αὐλοῖσιν ἀεῖσαι 

ἁδύ τί μοι; κἠγὼ πακτίδ᾽ ἀειράμενος 
ἀρξεῦμαί τι κρέκειν, ὁ δὲ βουκόλος ἄμμιγα ϑελξεῖ 

Δάφνις, κηροδέτῳ πνεύματι μελπόμενος. 
ἐγγὺς δὲ στάντες λασίας δρυὸς ἄντρου ὄπισϑεν 

Πᾶνα τὸν αἰγιβάταν ὀρφανίσωμες ὕπνου. 

ΧΙΥ. ΧΧΠῸ 
Ἄλλος ὁ Χῖος" ἐγὼ δὲ Θεόκριτος, ὃς τάδ᾽ ἔγραψα, 

εἷς ἀπὸ τῶν πολλῶν εἰμὶ Συρακοσίων, 
υἱὸς Πραξαγόραο περικλειτῆς τε Φιλίνης" 

Μοῦσαν δ᾽ ὀϑνείην οὔτιν᾽ ἐφελκυσάμην. 

ΧΥ. 

᾽Ζστοῖς καὶ ξείνοισιν ἴσον νέμει ἧδε τράπεξα᾽ 
ϑεὶς ἀνελοῦ ψήφου πρὸς λόγον ἐρχομένης. 

ἄλλός τις πρόφασιν λεγέτω᾽ τὰ δ᾽ ὀϑνεῖα Καῖκος 
χρήματα καὶ νυκτὸς βουλομένοις ἀριϑμεῖ. 

ΧΥΙ. 

᾿άρχαϊῖ᾽ ἐν τοῦ ̓ ἀπόλλωνος τἀνθήματα ταῦτα 
ὑπῆρχεν" ἡ βάσις δὲ τοῖς μὲν εἴκοσι, 
τοῖς δ᾽ ἑπτά. τοῖς δὲ πέντε, τοῖς δὲ δώδεκα, 

τοῖς δὲ διηκοσίοισι νεωτέρη ἧδ᾽ ἐνιαυτοῖς " 
τοσσόσδε γάρ μιν ἐξέβη μετρούμενος 

» ω Ἂκ εΩ 

ΧΥΠ. αΥ.0 
Τήναν ταν λαύραν τᾷ 9᾽ αἱ δρύες αἰπόλε κάμψας 

σύκινον εὑρήσεις ἀρτιγλυφὲς ξόανον, 
Α 3 ν᾿ ΄ 3 Α ΄ 

ἐρισκελὲς αὐτοφλοῖον ἀνούατον, ἄλλα φαλητι 

παιδογόνῳ δυνατὸν Κύπριδος ἔργα τελεῖν. 
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6 σακὸς δ᾽ εὐίερος περιδέδρομεν. ἀέναον δέ δ 
ῥεῖϑρον ἀπὸ σπιλάδων πάντοσε τηλεϑάει 

δάφναις καὶ μύρτοισι καὶ εὐώδει κυπαρίσσῳ. 
ἔνϑα πέριξ κέχυται βοτρυόπαις ἕλικι 

ἄμπελος. εἰαρινοὶ δὲ λιγυφϑόγγοισιν ἀοιδαῖς 
Ιο κόσσυφοι ἀχεῦσιν ποικιλότραυλα μέλη. 1ο 

ξουϑαὶ δ᾽ ἀδονίδες μινυρίσμασιν ἀνταχεῦσι 
μέλπουσαι στόμασιν τὰν μελίγαρυν ὕπα. 

ἕξεο δὴ τηνεῖ καὶ τῷ χαρίεντι Πριήπῳ 
᾿ 9 Ὁ ͵ Ἁ ΄ , 

εὐχε ἀποστέρξαι τοὺς Ζαφνιδὸς μὲ ποϑους, 
ΠΕΡῚ ᾿ , Ἂ ᾽."» ͵ 

Ιι5΄ χεύϑῦυς ἐπιρρέξειν χίμαρον καλόν. ἣν δ᾽ ἄρα νεύσῃ, τε 
τοῦδε τυχὼν ἐθέλω τρισσὰ ϑύη τελέσαι" 

δέξω γὰρ δαμάλαν. λάσιον τράγον, ἄρνα τὸν ἴσχω 
σακίταν. ἀΐοι δ᾽ εὐμενέως ὃ ϑεός. 

ΧΥΠΠ. (ΧΥ.) 

Γνώσομαι, εἴ τι νέμεις ἀγαϑοῖς πλέον, ἢ καὶ ὁ δειλός 
ἐκ σέϑεν ὡσαύτως ἶσον ὁδοιπόρ᾽ ἔχει. 

"χαιρέτω οὗτος ὁ τύμβος“ ἐρεῖς ..«ἐπεὶ Εὐρυμέδοντος 
κεῖται τῆς ἱερῆς κοῦφος ὑπὲρ κεφαλῆς.“ 

ΧΙΧ. (ΧΙΥ.) 
Νήπιον υἱὸν ἔλειπες, ἐν ἁλικίᾳ δὲ καὶ αὐτός 

Εὐρύμεδον τύμβου τοῦδε ϑανὼν ἔτυχες. 
σοὶ μὲν ἔδρα ϑείοισι μετ᾽ ἀνδράσι᾽ τὸν δὲ πολῖται 

τιμασεῦντι, πατρὸς μνώμενοι ὡς ἀγαϑοῦ. 

ΧΧ. (γ1Π0 
Ξεῖνε, Συρακόσιός τοι ἀνὴρ τόδ᾽ ἐφίεται Ὄρϑων᾽" 

χειμερίας μεϑύων μηδαμὰ νυκτὸς ἴοις. 

καὶ γὰρ ἐγὼ τοιοῦτον ἔχον πόρον, ἀντὶ δὲ πολλᾶς 
πατρίδος ὀϑνείαν κεῖμαι ἐφεσσάμενος. 
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ΧΧΙ. (ΧΙ) 
Εὐσϑένεος τὸ μνῆμα᾽ φυσιγνώμων ὁ σοφιστής. 

δεινὸς ἀπ᾿ ὀφθαλμοῦ καὶ τὸ νόημα μαϑεῖν. 
εὖ μιν ἔϑαψαν ἑταῖροι ἐπὶ ξείνης ξένον ὄντα, 

χὠὑμνοϑέτης ἐν τοῖς δαιμονίως φέλος ὦν. 
πάντων, ὧν ἐπέοικεν ἔχειν τεϑνεῶϑ᾽, ὃ σοφιστής ὃ 

καίπερ ἄκικυς ἐὼν εἶχ᾽ ἄρα κηδεμόνας. 

ΧΧΠ. 

Ἡ παῖς ὥχετ᾽ ἄωρος ἐν ἑβδόμῳ ἧδ᾽ ἐνιαυτῷ 
εἰς ᾿Δΐδην πολλοῖς ἡλικίης προτέρη. 

δειλαίη., ποϑέουσα τὸν εἰκοσάμηνον ἀδελφόν, 
νήπιον ἀστόργου γευσάμενον ϑανάτου. 

αἰαῖ ἐλεινὰ παϑοῦσα Περιστέρη. ὡς ἐν ἑτοίμῳ 5 
ἀνϑρώποις δαίμων ϑῆκε τὰ λυγρότατα. 

ΧΧΠΙ. (ΧΥΠΠ.) 

Ὁ μικκὸς τόδ᾽ ἔτευξε τᾷ Θραΐσσαᾳ 
Μήδειος τὸ μνᾶμ᾽ ἐπὶ τᾷ ὁδῷ κἠπέγραψε Κλείτας. 

ἑξεῖ τὰν χάριν ἁδὺν ἀντὶ τήνων, 
ὧν τὸν κοῦρον ἔϑρεψ᾽" ἔτι μάν, ὅτι χρησίμα καλεῖται. 

ΧΧΙΥ. (ΧΙΧ.) 
᾿Δρχίλοχον καὶ στᾶϑι καὶ εἴσιδε τὸν πάλαι ποιητάν 

τὸν τῶν ἰάμβων, οὗ τὸ μυρίον κλέος 
διῆλθε κἠπὶ νύχτα καὶ πρὸς ἀῶ. 

ἦρά νιν αἱ Μοῦσαι καὶ ὁ ΖΔάλιος ἠγάπευν ᾿Δπόλλων. 
ὡς ἐμμελής τ᾽ ἐγένετο κἠπιδέξιος - 
ἔπεά τε ποιεῖν πρὸς λύραν τ᾽ ἀείδειν. 

ΧΧΥ. 

Αὐδήσαις τὸ γράμμα. τί σᾶμά τε καὶ τίς ὑπ᾽ αὐτῷ. 
Γλαύχκης εἰμὶ τάφος τῆς ὀνομαζομένης. 
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ΧΧΥΙ. ((Χ.) 

ἔάνϑρωπε, ζωῆς περιφείδεο, μηδὲ παρ᾽ ὥρην 
ναυτίλος ἴσϑι᾽ καὶ ὡς οὐ πολὺς ἀνδρὶ βίος. 

δείλαιε Κλεόνικε, σὺ δ᾽ εἰς λιπαρὴν Θάσον ἐλϑεῖν 
ἠπείγευ κοίλης ἔμπορος ἐκ Συρίης, 

ἔμπορος ὦ Κλεόνικε᾽ δύσιν δ᾽ ὑπὸ Πλειάδος αὐτήν 5 

ποντοπορῶν αὐτῇ Πλειάδι συγκατέδυς. 



ΤΗΕΟΟΘΒΙΤῚ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΟΜ. 

Ἐκ τῆς Βερενίκης. 

Καἴ τις ἀνὴρ αἰτεῖται ἐπαγροσύνην τε καὶ ὄλβον, 
ἐξ ἁλὸς ᾧ ξωή, τὰ δὲ δίκτυα κείνῳ ἄροτρα, 
σφάξων ἀκρόνυχος ταύτῃ ϑεῷ ἱερὸν ἰχϑῦν, 
ὃν λεῦκον καλέουσιν. ὃ γὰρ φιερώτατος ἄλλων, 
καί κε λίνα στήσαιτο καὶ ἐξερύσαιτο ϑαλάσσης 
ἔμπλεα. 

., Μ 
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Ι, 
Ἐπιτάφιος Αδωώνιδος. 

Αἴαξ᾽ ὦ τὸν “δωνιν᾽ ἀπώλετο καλὸς “ἅδω: τς, 
ὥλετο καλὸς “ἄδωνις" ἐπαιάξουσιν Ἔρωτες. 

“Μηκέτι πορφυρέοις ἐνὶ φάρεσι Κύπρι κάϑευδε" 
ἔγρεο δειλαία κυανόστολε καὶ πλατάγησον 
στήϑεα καὶ λέγε πᾶσιν ἀπώλετο καλὸς Ἄδωνις. 5 

»«οἿἷὖῷἜ Ἔ π᾿ ἂν ᾿. εἶν , » 
αἴαξ, ὦ τὸν ἄδωνιν᾽ ἐπαιαξουσιν ἔρωτες. 

Κεῖται καλὸς “άδωνις ἐν ὥρεσι μηρὸν ὀδόντι, 
λευκὸν μηρὸν ὀδόντι τυπείς, καὶ Κύπριν ἀνιῇ 
λεπτὸν ἀποψύχων᾽ τὸ δέ οἵ μέλαν εἴβεται αἷμα 
χιονέας κατὰ σαρκός, ὑπ᾽ ὀφρύσι δ᾽ ὄμματα ναρκῇ, τ 
καὶ τὸ δόδον φεύγει τῶ χείλεος" ἀμφὶ δὲ τήνῳ 
ϑνάσκει καὶ τὸ φίλημα. τὸ μήποτε Κύπρις ἀνοίσει. 13 

αἴαξ᾽ ὦ τὸν “Ἧδωνιν᾽ ἐπαιάξουσιν Ἔρωτες. τό 

άγριον ἄγριον ἕλκος ἔχει κατὰ μηρὸν “δωνις" 
μεῖξον δ᾽ ἁ Κυϑέρῃα φέρει ποτικάρδιον ἕλκος. 
κεῖνον μὲν περιπολλὰ φίλοι κύνες ὠρύονται 
καὶ Νύμφαι κλαίουσιν Ὀρειάδες" ἁ δ᾽ ᾿άφροδίτα 
λυσαμένα πλοκαμῖδας ἀνὰ δρυμὼς ἀλάληται 20 
πενϑαλέα νήπαστος ἀσάνδαλος. αἱ δὲ βάτοι νιν 

ἐρχομέναν κείρουσι καὶ ἱερὸν αἷμα δρέπονται" 

Κύπριδι μὲν τὸ φίλαμα καὶ οὐ ξώοντος ἀρέσκει. ι3 
ἀλλ᾽ οὐκ οἶδεν "άδωνις. ὅ μὲν ϑνάσκοντ᾽ ἐφίλασεν. κ" 
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ΔΝ φΝ ͵ 2.» ι Ψ 
ὀξὺ δὲ κωκύοισα δι᾽ ἄγκεα μακρὰ φορεῖται, 
᾿Δσσύριον βοόωσα πόσιν καὶ πολλὰ καλεῦσα. 
ἀμφὶ δέ μιν μέλαν εἷμα παρ᾽ ὀμφαλὸν αἰωρεῖται, 
στήϑεα δ᾽ ἐκ χειρῶν φοινίσσεται, οἵ δ᾽ ὑπὸ μαξοί 
χιόνεοι τὸ πάροιϑεν ᾿“δώνιδι πορφύρονται. 

αἰαῖ τὰν Κυϑέρῃαν ἐπαιάξουσιν Ἔρωτες. 

Ὥλεσε τὸν καλὸν ἄνδρα, συνώλεσεν ἱερὸν εἶδος. 

Κύπριδι μὲν καλὸν εἶδος, ὅτε ξώεσκεν “ἄδωνις" 

κάτϑανε δ᾽ ἃ μορφὰ σὺν ᾿“δώνιδι. τὰν Κύπριν 
αἰαῖ 

ὥρεα πάντα λέγοντι. καὶ αἱ δρύες αἰαὶ “Δ δωνιν᾽ 
Α Α ’ ὩΣ τ ϑ 

καὶ ποταμοὶ κλαίουσι τὰ πένϑεα τᾶς ᾿ἀφροδίτας. 
Ἁ [2 ᾽ Ἵ»» , 

καὶ παγαὶ τὸν ᾿ἥἄδωνιν ἐν ὥρεσι δακρύοντι" 
“ 3 Ἁ , 3 Ἁ - ΄ ᾿ 3 ΄ 

πάντας ἀνὰ χναμῶώς. ἄνα πᾶν νάπος οἰχτρα ἀηδών 
, , Ξ 3 , ; -“ 

αἰαζει νέον οἶτον ἀπώλετο καλὸς Ἄδωνις. 
᾿’ Ἁ ν 3 ΙΒ 9 

Κύπριδος αἶνον ἔρωτα τίς οὐκ ἔκλαυσεν ἀρ 

αἰαῖ; 

ὡς ἴδεν, ὡς ἐνόησεν ἀδώνιδος ἄσχετον ἕλκος, 
ὡς ἴδε φοίνιον αἷμα μαραινομένῳ περὶ μηρῷ. 
πάχεας ἀμπετάσασα κινύρετο" «μεῖνον “άδωνι, 
δύσποτμε μεῖνον “ἄδωνι, πανύστατον ὥς σε κιχείω. 
ὥς σε περιπτύξω καὶ χείλεα χείλεσι μίξω. 
ἔγρεο τυτϑὸν “άδωνι. τὸ δ᾽ αὖ πύματόν με φίλησον. 
τοσσοῦτόν μὲ φίλησον, ὅσον ξώει τὸ φίλημα, 
ἄχρις ἀπὸ ψυχᾶς ἐς ἐμὸν στόμα κείς ἐμὸν ἧπαρ 
πνεῦμα τεὸν δεύσῃ. τὸ δέ σευ γλυκὺ φίλτρον ἀμέλξω. 
ἐκ δὲ πίω τὸι' ἔρωτα, φίλημα δὲ τοῦτο φυλάξω 
ὡς σ᾽ αὐτὸν τον δωνιν. ἐπεὶ σύ με δύσμορε φεύγεις. 

ἄνθεα δ᾽ ἐξ ὀδύνας ἐρυϑραίνεται- ἃ δὲ Κυϑήρη 

᾿Αχὼ δ᾽ ἀντεβόασεν. ἀπώλετο καλὸς άδωνις. 
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φεύγεις μακρὸν “Ἄδωνι. καὶ ἔρχεαι εἰς ̓ ἀχέροντα 
πὰρ στυγνὸν βασιλῆα καὶ ἄγριον" ἁ δὲ τάλαινα 
ξώω καὶ ϑεὸς ἐμμὶ καὶ οὐ δύναμαί σε διώκειν. 
λάμβανε Περσεφόνα τὸν ἐμὸν πύσιν. ἐσσὶ γὰρ αὐτά 
πολλὸν ἐμεῦ κρέσσων, τὸ δὲ πᾶν καλὸν ἐς σὲ καταρρεῖ. ὅδ 
ἐμμὶ δ᾽ ἐγὼ πανάποτμος, ἔχω δ᾽ ἀκόρεστον ἀνίαν, 
καὶ κλαίω τὸν “Ἄδωνιν, ὃ μοι ϑάνε, καὶ σεσόβημαι. 
ϑνάσκεις ὦ τριπόϑητε, πόϑος δέ μοι ὡς ὄναρ ἔπτη. 
χήρα δ᾽ ἁ Κυϑέρῃα, κενοὶ δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ Ἔρωτες. 
σοὶ δ᾽ ἅμα κεστὸς ὔλωλε. τί γὰρ τολμαρὲ κυναγεῖς; δ 
καλὸς ἐὼν τί τοσοῦτον ἐμήναο ϑηρὶ παλαίειν 1.“ 
ὧδ᾽ ὀλοφύρατο Κύπρις" ἐπαιάζουσιν Ἔρωτες 

αἰαῖ τὰν Κυϑέρῃαν., ἀπώλετο καλὸς Ἅ- 
δων!:ς. 63 

ζ΄{ι - Αἴαξ᾽ ὦ τὸν “δωνιν. ἀπώλετο καλὸς “Ἄδωνις. 57 

Μηκέτ᾽ ἐνὶ δρυμοῖσι τὸν ἀνέρα μύρεο Κύπρι. 
οὐκ ἀγαϑὰ στιβάς ἐστιν ᾿4δωνιδι, φυλλὰς ἐρήμα" 

λέχτρον ἔχοι Κυϑέρῃα τὸ σὸν τόδε νεκρὸς “ἄδωνις. τὸ 

καὶ νέκυς ὧν καλός ἐστι, καλὸς νέκυς οἷα καϑεύδων. 

κάτϑεό νιν μαλακοῖς ἐνὶ φάρεσιν εὖ ἐνιαύεν, 
τοῖς μετὰ σεῦ ἀνὰ νύκτα τὸν ἱερὸν ὕπνον ἐμίχϑη., 
παγχρύσῳ κλιντῆρι᾽ ποϑεῖ καὶ στυγνὸν “Ἄδωνιν. 
βάλλε δέ νιν στεφάνοισι καὶ ἄνϑεσι" πάντα σὺν αὐτῷ, τ 
ὡς τῆνος τέϑνακε καὶ ἄνϑεα ταῦτ᾽ ἐμαράνϑη. 
ῥδαῖνε δέ μιν Συρίοισιν ἀλείφασι, βαῖνε μύροισιν. 
ὀλλύσϑω μύρα πάντα, τὸ σὸν μύρον ὥλεϑ᾽ “Ἄδωνις. 

αἴαξ᾽ ὦ τὸν “Ἄδωνιν᾽ ἐπαιάξουσιν Ἔρωτες. 

δάκρυα δ᾽ ἃ “Παφίη τόσσ᾽ ἐκχέει. ὅσσον Ἴἥδωνις 
αἷμα χέει" τὰ δὲ πάντα ποτὶ χϑονὶ γίνεται ἄνϑη. 
αἷμα ῥόδον τίκτει. τὰ δὲ δάκρυα τὰν ἀνεμώναν. δὰ ξ 
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Κέχλιται ἁβρὸς “ἭἌδωνις ἐν εἵμασι πορφυρέοισιν" 
ἀμφὶ δέ μιν κλαίοντες ἀναστενάχουσιν Ἔρωτες 
κειράμενοι χαίτας ἐφ᾽ ᾿ἀδώνιδι" χὼ μὲν ὀϊστώς, 
ὃς δ᾽ ἐπὶ τόξον ἔβαιν᾽, ὃς δ᾽ ἐπτέρνισδε φαρέτραν, 
χὼ μὲν ἔλυσε πέδιλλον ᾿ἀδώνιδος, οἱ δὲ λέβητ᾽ ἔς 
κρωσσοῖσιν φορέοισιν ὕδωρ, ὃ δὲ μηρὸν ἰαένει, 
ὃς δ᾽ ὄπιϑεν πτερύγεσσιν ἀναψύχει τὸν “ἄδωνιν. 

αἴαξ᾽ ὦ τὸν Ἄδωνιν" ἐπαιάξουσιν Ἔρωτες. 

(Ῥδεβί υπᾶὰ βίγορῃδ.) 

αἰαϊτὰν Κυϑέρῃαν ἐπαιάξουσιν Ἔρωτες. 

Ἔσβεσε λαμπάδα πᾶσαν ἐπὶ φλιαῖς Ὑμέναιος, 
καὶ στέφος ἐξεκέδασσε γαμήλιον᾽ οὐκέτι δ᾽ Ὑμήν, 
Ὑμὴν οὐκέτ᾽ ἄειδεν ξὸν μέλος, ἀλλ᾽ ἐπαείδει 
αἰαῖ καὶ τὸν Ἄδωνιν ἔτι πλέον ἢ Ὑμέναιον. 
αἵ Χάριτες κλαίοντι τὸν υἱέα τῶ Κινύραο, 
ὥλετο καλὸς Ἄδωνις ἐν ἀλλάλαισι λέγοισαι. 

αἰαζ δ᾽ ὀξὺ λέγοντι πολὺ πλέον ἢ Παιῶνα 
χαΐ Μοῖσαι τὸν Ἄδωνιν, ἀνακλείοισι δ᾽ “άδωνιν, 
καί μιν ἐπαείδουσιν᾽ ὁ δέ σφισιν οὐκ ἐπακούει. 
οὐ μὰν οὐκ ἐθέλει, Κώρα δέ μιν οὐκ ἀπολύει. 

“ἤγε γόων Κυϑέρῃα τὸ σάμερον, ἴσχεο κομμῶν᾽ 
δεῖ σε πάλιν κλαῦσαι, πάλιν εἰς ἔτος ἄλλο δακρῦσαι. 

Π. (ΧΙ) 
Ἐκ ϑαμινᾶς ῥαϑάμιγγος, ὅπως λόγος, ἀϊσσοιοας 
χὰ λέϑος ἐς δωχμὸν κοιλαίνεται. 

ΠΙ. (ΧῸὺ 
Οὐ καλὸν ὦ φίλε πάντα λόγον ποτὶ τέκτονα φοιτῆν, 
μηδ᾽ ἐπὶ πάντ᾽ ἄλλω χρέος ἰσχέμεν᾽ ἀλλὰ καὶ αὐτός 
τεχνᾶσϑαι σύριγγα᾽ πέλει δέ τοι εὐμαρὲς ἔργον. 

ΒῦΌο;, ΘΒ. 
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τ ΣΧ πι 
Μηδὲ λίπῃς μ᾽’ ἀγέραστον, ἐπεὶ χὼ Φοῖβος ἀείδει 
μισϑὸν ἑλών. τιμὰ δὲ τὰ πράγματα κρέσσονα ποιεῖ. 

γι ῦῖν 

Οὐκ οἶδ᾽. οὐδ᾽ ἐπεοικεν ἃ μὴ μάϑομες πονέεσϑαι. 

ΥΙ. (5) 
Εἴ μευ καλὰ πέλει τὰ μελύδρια, καὶ τάδε μοῦνα 
κῦδος ἐμοὶ ϑήσοντι. τά μοι πάρος ὥπασε Μοῖσα. 

εἰ δ᾽ οὐχ ἁδέα ταῦτα. τί μοι ποτὶ πλείονα μοχϑεῖν; 

ὙΠ. (0) 
Εἰ μὲν γὰρ βιότω διπλόον χρόνον ἄμμιν ἔδωκεν 
ἢ Κρονέδας ἢ Μοῖρα πολύτροπος. ὥστ᾽ ἀνύεσϑαι 
τὸν μὲν ἐς εὐφροσύναν καὶ χάρματα, τὸν δ᾽ ἐνὶ 

μόχϑῳ, 
ἦν τάχα μοχϑήσαντι ποϑ᾽ ὕστερον ἐσθλὰ δέχεσϑαι. 
εἰ δὲ ϑεοὶ κατένευσαν ἕνα χρόνον ἐς βίον ἐλϑεῖν 
ἀνθρώποις. καὶ τόνδε βραχὺν καὶ μείονα πάντων. 
ὁππόσα τοὶ δειλοὶ καματώδεες ἔργα πονεῦμες. 
ψυχὰν δ᾽ ἄχρι τίνος ποτὶ κέρδεα καὶ ποτὶ τέχνας 
βάλλομες. ἱμείροντες ἀεὶ πολὺ πλείονος ὄλβω; 
λαϑόμεϑ᾽ ἦ ἄρα πάντες. ὅτι ϑνατοὶ γενόμεσϑα, 
χῶς βραχὺν ἐκ Μοίρας λάχομες χρόνον. 

ΨΙΠ. (1. 
Ταὶ Μοῖσαι τὸν ἴΕρωτα τὸν ἄγριον οὐ φοβέονται 
ἤκ ϑυμῶ φιλέοντι καὶ ἐκ ποδὸς αὐτῷ ἕπονται. 
κὴἣν μὲν ἄρα ψυχάν τις ἔχων ἀνέραστον ἀείδῃ, 

» ω ΄ ΗΠ 3 ’ . τῆνον ὑπεκφεύγοντι καὶ οὐκ ἐθέλοντι διδασκειν 
ἣν δὲ νόον τις Ἔρωτι δονεύμενος ἁδὺ μελίσδῃ., 
ἐς τῆνον μάλα πᾶσαι ἐπειγόμεναι προρέοντι. 
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μάρτυς ἐγών. ὅτι μῦϑος ὅδ᾽ ἔπλετο πᾶσιν ἀλαϑής. 
ΓῚ Ἢ ᾿ ΝΣ τὸν “2 ͵ ᾿ , 
ἣν μὲν γὰρ βροτὸν ἄλλον ἡ ἀϑανατῶν τινὰ μέλπω. 

΄ τς ς ΄, βαμβαίνει μευ γλῶσσα καὶ ὡς πάρος οὐκέτ᾽ ἀείδει" 
Ἢ ΝᾺ , 
ἣν δ᾽ αὐτ᾽ ἐς τὸν Ἔρωτα καὶ ἐς Πυκίδαν τι μελίσδω. το 
καὶ τόκα μοι χαίροισα διὰ στόματος δέει αὐδά. 

-«.“α --.- . 

ΙΧ. (1. 
“3 μεγάλα μοι Κύπρις ἔϑ᾽ ὑπνώοντι παρέστα, 
νηπίαχον τὸν Ἔρωτα καλᾶς ἐκ χειρὸς ἄγοισα 
ἐς χϑόνα νευστάζοντα. τόσον δέ μοι ἔφρασε μῦϑον᾽ 
»μέλπειν μοι φίλε βοῦτα λαβὼν τὸν Ἔρωτα δίδασκε. “ 

ι ᾿ ΒΒ ν ωϑϑ ᾽ 
ὡς λέγε" χὰ μὲν ἀπῆλϑεν. ἐγὼ δ᾽ ὁσα βουκολίασδον. 5 
νήπιος ὡς ἐθέλοντα μαϑεῖν τὸν Ἔρωτα δίδασκον. 

ε , ᾿ 

ὡς εὗρε πλαγίαυλον ὁ Πάν. ὡς αὐλὸν ᾿4ϑάνα, 
ς ᾿ ε ͵ Ξ ἘΠ ἊΨ 2.2 , 
ὡς χέλυν Ερμαων. κίϑαριν ὡς ἄνυσ΄ Απόλλων. 

- [4 3 ᾿’ τι ᾽ 3 5 , [ 

ταῦτα μιν ἐξεδίδασκον᾽ ὁ δ᾽ οὐκ ἐμπάξετο μύϑων. 
ἀλλά μοι αὐτὸς ἄειδεν ἐρωτύλα. καί μ᾽ ἐδίδασκε ιὸ 
ϑνατῶν ἀϑανάτων τε πόϑως καὶ ματέρος ἔργα. 
κἠγὼν ἐκλαϑόμαν μὲν ὅσων τὸν Ἔρωτ᾽ ἐδίδασκον. 
ὅσσα δ᾽ Ἔρως μ᾽ ἐδίδαξεν ἐρωτύλα πάντ᾽ ἐδιδάχϑην. 

ἘΠ ΠΣΥΠῚ) 
Ἕσπερε, τᾶς ἐρατᾶς χρύσεον φάος ᾽᾿Δφρογενείας. 

Ἕσπερε κυανέας ἱερὸν φίλε νυκτὸς ἄγαλμα, 

τόσσον ἀφαυρύότερος μήνας. ὅσον ἔξοχος ἄστρων. 
χαῖρε φέλος. καί μοι ποτὶ ποιμένα κῶμον ἄγοντι 

ἀντὶ σελαναίας τὺ δίδου φάος, ὥνεκα τήνα Ξ 
σάμερον ἀρχομένα τάχιον δύεν. οὐκ ἐπὶ φωράν 
ἔρχομαι, οὐδ᾽ ἵνα νυκτὸς ὁδοιπορέοντα λοχάσω᾽ 
ἀλλ᾽ ἐράω" καλὸν δέ τ᾽ ἐρασσαμένῳ συναρέσϑαι. 

ν᾿ 
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Ὄλβιοι οἵ φιλέοντες, ἐπὴν ἴσον ἀντεράωνται. 
ὄλβιος ἦν Θησεὺς τῶ Πειριϑόω παρεόντος, 
εἰ καὶ ἀμειλίκτοιο κατήλυϑεν εἰς ᾿4ἴδαο. 
ὄλβιος ἦν χαλεποῖσιν ἐν ἀξείνοισιν Ὀρέστας, 
ὥνεκά οἱ ξυνὰς Πυλάδας ἀλῆτο κελεύϑοως. 
ἦν μάκαρ Αἰακίδας ἑτάρω ξώοντος ᾿ἀχιλλεύς" 
ὄλβιος ἦν ϑνάσκων. ὅτι ἵμερον αἰνὸν ἄμυνεν. 

Χ͵Ι {ΠΡ 

Ἰξευτὰς ἔτι κῶρος ἐν ἄλσεϊ δενδράεντι 

ὄρνεα ϑηρεύων τὸν ὑπόπτερον εἶδεν Ἔρωτα 
ἑσδόμενον πύξοιο ποτὶ κλάδον᾽ ὡς δ᾽ ἐνόησε, 
χαίρων ὥνεκα δὴ μέγα φαίνετο ὄρνεον αὐτῷ, 
τὼς καλάμως ἅμα πάντας ἐπ᾽ ἀλλάλοισι συνάπτων 
τᾷ καὶ τᾷ τὸν Ἔρωτα μετάλμενον ἀμφεδόκευε. 
χὠὼ παῖς ἀσχαλάων. ὅκα οἵ τέλος οὐδὲν ἀπάντη., 
τὼς καλάμως ῥίψας ποτ᾽ ἀροτρέα πρέσβυν ἵκανεν, 
ὃς νιν τᾶνδε τέχναν ἐδιδάξατο. καὶ λέγεν αὐτῷ. 
καί οἵ δεῖξεν Ἔρωτα καϑήμενον. αὐτὰρ ὁ πρέσβυς 
μειδιάων κένησε κάρη καὶ ἀμείβετο παῖδα" 
»φῷείδεο τᾶς ϑήρας. μηδ᾽ ἐς τόδ᾽ ἔτ᾽ ὄρνεον ἔρχευ. 
φεῦγε μακράν. κακόν ἐστι τὸ ϑηρίον. ὄλβιος ἐσσῇ. 
εἰσόκε μή μιν ἕλῃς" ἣν δ᾽ ἀνέρος ἐς μέτρον ἔλϑῃς: 
οὗτος ὁ νῦν φεύγων καὶ ἀπάλμενος αὐτὸς ἀφ᾽ αὑτῶ 
ἐλϑὼν ἐξαπίνας κεφαλὰν ἔπι σεῖο καϑιξεῖ."" 

ΧΠΙ. (ΧΥ πὸ 
“Ἄμερε Κυπρογένεια. Διὸς τέκος ἠὲ ϑαλάσσας, 
τίπτε τόσον ϑνατοῖσι καὶ ἀϑανάτοισι χαλέπτεις ; 
τυτϑὸν ἔφαν" τί νυ τόσσον ἀπήχϑεο καὶ τὶν αὐτᾷ, 
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ταλίκον ὡς πάντεσσι κακὸν τὸν Ἔρωτα τεκέσϑαι, 
ἄγριον ἄστοργον, μορφᾷ νόον οὐδὲν ὁμοῖον; δ 
ἐς τί δέ νιν πτανὸν καὶ ἑἐκαβόλον ὥπασας ἦμεν, 
ὡς μὴ πικρὸν ἐόντα δυναίμεϑα τῆνον ἀλύξαι; 

ΧΙΥ͂. (ΧΙ. 
“Μορφὰ ϑηλυτέρῃσι πέλει καλόν. ἀνέρι δ᾽ ἀλκά. 

ΧΥ͂. (ΧΠ) 
Αὐτὰρ ἐγὼν βασεῦμαι ἐμὰν ὁδὸν ἐς τὸ κάταντες 
τῆνο ποτὶ ψάμαϑόν τε καὶ ἠϊόνα ψιϑυρίσδων, 
λισσόμενος Γαλάτειαν ἀπηνέα᾽ τὰς δὲ γλυκείας 
ἐλπίδας ὑστατίω μέχρι γήραος οὐκ ἀπολειψῶ. 

ΠΣ ὙΊΝΙΣ) 

᾿Δμφασία τὸν Φοῖβον ἕλεν τόσον ἄλγος ἔχοντα. 
δίζετο φάρμακα πάντα, σοφὰν δ᾽ ἐπεμαίετο τέχναν᾽ 
χροῖεν δ᾽ ἀμβροσίᾳ καὶ νέκταρι. χρῖεν ἅπασαν 
ὠτειλάν" μοιραῖα δ᾽ ἀναλϑέα τραύματα πάντα. 

ΧΎΠΕ ὙΠ} 

ΚΑΕΟΖἉἍΜΟΣ. 

Εἴαρος ὦ Μύρσων ἢ χείματος ἢ φϑινοπώρω 
ἢ ϑέρεος τί τοι ἁδύ; τί δὲ πλέον εὔχεαι ἐλϑεῖν; 

ἢ ϑέρος. ἁνίκα πάντα τελείεται ὅσσα μογεῦμες ; 
ἡ γλυκερὸν φϑινόπωρον, ὅτ᾽ ἀνδράσι λιμὸς ἐλαφρά; 
ἡ καὶ χεῖμα δύσεργον; ἐπεὶ καὶ χείματι πολλοί 5 
ϑαλπόμενοι ϑέλγονται ἀεργίᾳ τε καὶ ὄκνῳ. 
ἡ τοι καλὸν ἔαρ πλέον εὔαδεν; εἰπέ. τί τοι φρήν 
αἱρεῖται; λαλέειν γὰρ ἐπέτραπεν ἁ σχολὰ ἄμμιν. 

ΜΥΡΣΩΝ. 

Κρίνειν οὐκ ἐπέοικε ϑεήια ἔργα βροτοῖσι᾽ 
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πάντα γὰρ ἱερὰ ταῦτα καὶ ἁδέα᾽ σεῦ δὲ ἕκατι 
ἐξερέω Κλεόδαμε, τό μοι πέλεν ἄδιον ἄλλων. 
οὐκ ἐθέλω ϑέρος ἦμεν, ἐπεὶ τόκα μ᾽ ἅλιος ὀπτῇ. 
οὐκ ἐθέλω φϑινόπωρον, ἐπεὶ νοσέρ᾽ ὥρια τέκτει. 
οὖλον χεῖμα φέρον νιφετὸν κρυμώς τε φοβεῦμαι. 
εἶαρ ἐμοὶ τριπόϑητον ὅλῳ λυκάβαντι παρείη, 
ἁνίκα μήτε κρύος μήϑ᾽ ἅλιος ἄμμε βαρύνει. 
εἴαρι πάντα κύει, πάντ᾽ εἴαρος ἁδέα βλαστεῖ, 
χὰ νὺξ ἀνθρώποισιν ἴσα καὶ ὁμοίιος ἀώς. 

ΧΥ͂ΠΙΙ. (Χ.) 
Μοίσας Ἔρως καλέοι, Μοῖσαι τὸν Ἔρωτα φέροιεν. 
μολπὰν ταὶ Μοῖσαί μοι ἀεὶ ποϑέοντι διδοῖεν, 
τὰν γλυκερὰν μολπάν, τᾶς φάρμακον ἄδιον οὐδέν. 

ΧΙΧ. 

Παντα ϑεῶ γ᾽ ἐθέλοντος ἐναίσιμα, πανταὰ βροτοῖσιι 
ἐξ μακάρων ϑάϊστα καὶ οὐκ ἀτέλεστα γένοντο. ᾿ 

10 



ιὸ 

ΜΟΞΟΗΙ ΒΕΙΜΘΌΤΙΑΕΙ 

ν 

Ὴ λ  μδΝ Τὴν ΘΚ ἢ 

Εὐρώπῃ ποτὲ Κύπρις ἐπὶ γλυκὺν ἧκεν ὄνειρον, 
νυκτὸς ὅτε τρίτατον λάχος ἵσταται, ἐγγύϑι δ᾽ ἠώς, 

ὕπνος ὅτε γλυκίων μέλιτος βλεφάροισιν ἐφίξων 
: Δ ΤΠ νγ τἢν Ξ 

τεπεδάμς πεϑάς τρίτων κατὰ “5 ϑΈΜΜΙ) 

εὐτε καὶ ἀτρεκέων ποιμαίνεται ἔϑνος ὀνείρων. 
τῆμος ὑπωροφίοισιν ἐνὶ κνώσσουσα δόμοισι 

Φοίνικος ϑυγάτηρ ἔτι παρϑένος Εὐρώπεια 
ὠΐσατ᾽ ἠπείρους δοιὰς περὶ εἶο μάχεσϑαι, 
᾿4σίδα τ᾽ ἀντιπέρην τε᾿ φυὴν δ᾽ ἔχον οἷα γυναῖκες. 
τῶν δ᾽ ἢ μὲν ξείνης μορφὴν ἔχεν, ἢἣ δ᾽ ἄρ᾽ ἐῴκει 
ἐνδαπίῃ. καὶ μᾶλλον ἑῆς περιίσχετο κούρης, 
φάσκχεν δ᾽ ὥς μιν ἔτικτε καὶ ὡς ἀτίτηλέ μιν αὐτή. 
ἡ δ᾽ ἑτέρη κρατερῇσι βιωομένη παλάμῃσιν 
εἴρυεν οὐκ ἀέκουσαν. ἐπεὶ φάτο μόρσιμον εἷο 
ἐκ Ζιὸς αἰγιόχου γέρας ἔμμεναι Εὐρώπειαν. 
ἢ δ᾽ ἀπὸ μὲν στρωτῶν λεχέων ϑόρε δειμαίνουσα. 
παλλομένη κραδίην" τὸ γὰρ ὡς ὕπαρ εἶδεν ὄνειρον. 
ἑζομένη δ᾽ ἐπὶ δηρὸν ἀκὴν ἔχεν. ἀμφοτέρας δέ 
εἰσέτι πεπταμένοισιν ἐν ὄμμασιν εἶχε γυναῖκας. 
ὀψὲ δὲ δειμαλέην ἀνενείκατο παρϑένος αὐδήν" 

» Τίς μοι τοιάδε φάσματ᾽ ἐπουρανίων προΐἴηλεν ; 

ποῖοί μὲ στρωτῶν λεχέων ὕπερ ἐν ϑαλάμοισιν 
ηδὺ μάλα κνώσσουσαν ἀνεπτοίησαν ὄνειροι. 

10 
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τίς δ᾽ ἦν ἡ ξείνη, τὴν εἴσιδον ὑπνώουσα; 
ὥς μ᾽ ἔλαβε κραδίην κείνης πόϑος, ὥς μὲ καὶ αὐτή 

ἀσπασίως ὑπέδεκτο καὶ ὡς σφετέρην ἴδε παῖδα. 

ἀλλά μοι εἰς ἀγαϑὸν μάκαρες κρήνειαν ὄνειρον." 
Ὃς εἰποῦσ᾽ ἀνόρουσε, φίλας δ᾽ ἐπεδίξζεϑ᾽ ἑταίρας 

ἥλικας οἰέτεας ϑυμήρεας εὐπατερείας. 
τῇσιν ἀεὶ συνάϑυρεν, ὅτ᾽ ἐς χορὸν ἐντύναιτο, 30 
ἢ ὅτε φαιδρύνοιτο χρόα προχοῇσιν ἀναύρων, 
ἢ ὁπότ᾽ ἐκ λειμῶνος ἐὔπνοα λείρι᾽ ἀμέργοι. 
αἵ δέ οἵ αἶψα φάανϑεν" ἔχον δ᾽ ἐν χερσὶν ἑκάστη 
ἀνϑοδόκον τάλαρον" ποτὶ δὲ λειμῶνας ἔβαινον 
ἀγχιάλους, ὅϑι τ᾽ αἰὲν ὁμιλαδὸν ἠγερέϑοντο 35 
τερπόμεναι ῥοδέῃ τε φυῇ καὶ κύματος ἠχῇ. 
αὐτὴ δὲ χρύσεον τάλαρον φέρεν Εὐρώπεια, 
ϑηητὸν μάλα ϑαῦμα, μέγαν πόνον Ἡφαίστοιο, 
ὃν Διβύῃ πόρε δῶρον, ὅτ᾽ ἐς λέχος ᾿Εννοσιγαίου 
ἤιεν" ἢ δὲ πόρεν περικαλλέ; Τηλεφαάσσῃ, ι 
ἥτέ οἵ αἵματος ἔσκεν" ἀνύμφῳ δ᾽ Εὐρωπείῃ 
μήτηρ Τηλεφάασσα περικλυτὸν ὥπασε δῶρον. 

ἐν τῷ δαίδαλα πολλὰ τετεύχατο μαρμαίροντα. 
ἐν μὲν ἔην χρυσοῖο τετυγμένη Ἰναχὶς Ἰώ, 
εἰσέτι πόρτις ἐοῦσα. φυὴν δ᾽ οὐκ εἶχε γυναίην. 45 
φοιταλέη δὲ πόδεσσιν ἐφ᾽ ἁλμυρὰ βαῖνε κέλευϑα, 
νηχομένῃ ἰκέλη" κυάνου δ᾽ ἐτέτυκτο ϑάλασσα. 
δοιοῦ δ᾽ ἕστασαν ὑψοῦ ἐπ᾽ ὀφρύος αἰγιαλοῖο 
φῶτες ἀολλήδην, ϑηεῦντο δὲ ποντοπόρον βοῦν. 
ἐν δ᾽ ἦν Ζεὺς Κρονίδης ἐπαφώμενος ἠρέμα χερσί͵͵ Ὁ 
πόρτιος Ἰναχίης. τὴν δ᾽ ἑπταπόρῳ παρὰ Νείλῳ 
ἐκ βοὸς εὐκεράοιο πάλιν μετάμειβε γυναῖκα. 
ἀργύρεος μὲν ἔην Νείλου δόος, ἡ δ᾽ ἄρα πόρτις 
χαλκείη, χρυσοῦ δὲ τετυγμένος αὐτὸς ἔην Ζεύς. 
ἀυφὶ δὲ δηνήεντος ὑπὸ στεφάνην ταλάροιο δῦ 
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Ἑρμείης ἤσκητο" πέλας δέ οἱ ἐκτετάνυστο 
ἴώ4ργος ἀκοιμήτοισι κεκασμένος ὀφϑαλμοῖσι. 
τοῖο δὲ φοινήεντος ἀφ᾽ αἵματος ἐξανέτελλεν 
ὄρνις ἀγαλλόμενος πτερύγων πολυανϑέϊ χροιῇ, 
τάρσ᾽ ὃς ἀναπλώσας ὡσείτέ τις ὠκύαλος νηῦς 

χρυσείου ταλάροιο περίσκεπε χείλεα ταρσοῖς. 
τοῖος ἔην τάλαρος περικαλλέος Εὐρωπείης. 

Αἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν λειμῶνας ὃς ἀνϑεμόεντας ἵκανον, 

ἄλλη ἐπ᾽ ἀλλοίοισι τότ᾽ ἄνϑεσι ϑυμὸν ἔτερπον. 
τῶν ἢ μὲν νάρκισσον ἐΐπνοον, ἢἣ δ᾽ ὑάκινϑον. 
ἢ δ᾽ ἴον, ἢ δ᾽ ἕρπυλλον ἀπαίνυτο" πολλὰ δ᾽ ἔραξε 
λειμώνων ἐαροτρεφέων ϑάλε᾽ ἔσκε πετηλά. 
αἵ δ᾽ αὖτε ξανϑοῖο κρόκου ϑυόεσσαν ἔϑειραν 
δρέπτον ἐριδμαίνουσαι" ἀτὰρ μέσσῃσιν ἄνασσα, 
ἀγλαΐην πυρσοῖο δόδου χείρεσσι λέγουσα, 
οἷά περ ἐν Χαρίτεσσι διέπρεπεν ᾿4φρογένεια. 
οὐ μὴν δηρὸν ἔμελλεν ἐπ᾽ ἄνϑεσι ϑυμὸν ἑαίνειν, 
οὐδ᾽ ἄρα παρϑενίην μίτρην ἄχραντον ἔρυσϑαι. 
ἡ γὰρ δὴ Κρονίδης ὥς μιν φράσαϑ᾽. ὡς ἐόλητο 
ϑυμὸν ἀνωίστοισιν ὑποδμηϑεὶς βελέεσσι 
Κύπριδος, ἣ μούνη δύναται καὶ Ζῆνα δαμάσσαι. 
δὴ γὰρ ἀλευόμενός τε χόλον ξηλήμονος Ἥρης 
παρϑενικῆς τ᾽ ἐθέλων ἀταλὸν νόον ἐξαπατῆσαι 

κρύψε ϑεὸν καὶ τρέψε δέμας καὶ γείνετο ταῦρος. 
οὐχ οἷος σταϑμοῖς ἔνι φέρβεται, οὐδέ μεν οἷος 
ὦλκα διατμήγει σύρων εὐκαμπὲς ἄροτρον. 
οὐδ᾽ οἷος ποίμνης ἔπι βόσκεται. οὐδέ μεν οἷος 
ὅστις ὑποδμηϑεὶς ἐρύει πολύφορτον ἀπήνην. 
τοῦ δή τοι τὸ μὲν ἄλλο δέμας ξανϑόχροον ἔσκε. 
κύκλος δ᾽ ἀργύφεος μέσσῳ μάρμαιρε μετώπῳ. 
ὕσσε δ᾽ ὑπὸ γλαύσσεσκε καὶ ἵμερον ἀστράπτεσκεν. 
ἷτά τ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι κέρα ἀνέτελλε καρήνου 
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ἄντυγος ἡμιτόμου κεραῆς ἅτε κύκλα σελήνης. 
ἤλυϑε δ᾽ ἐς λειμῶνα καὶ οὐκ ἐφόβησε φαανϑ είς 

9). παρϑενικάς, πάσῃσι δ᾽ ἔρως γένετ᾽ ἐγγὺς ἱκέσϑαι, 90 
ψαῦσαι δ᾽ ἱμερτοῖο βοός, τοῦ δ᾽ ἄμβροτος ὀδμή 
τηλόϑι καὶ λειμῶνος ἐκαίνυτο λαρὸν ἀὐτμήν. 
στῆ δὲ ποδῶν προπάροιϑεν ἀμύμονος Εὐρωπείης, 
καί οἵ λιχμάξεσκε δέριν, κατέϑελγε δὲ κούρην. 

9.5 ἢ) δέμιν ἀμφαφάασκε καὶ ἠρέμα χείρεσιν ἀφρόν 95 
πολλὸν ἀπὸ στομάτων ἀπομόργνυτο καὶ κύσε ταῦρον. 
αὐτὰρ ὃ μειλέχιον μυκήσατο᾽ φαῖό κεν αὐλοῦ 
Μυγδονίου γλυκὺν ἦχον ἀνηπύοντος ἀκούειν. 
ὥκλασε δὲ πρὸ ποδοῖιν, ἐδέρκετο δ᾽ Εὐρώπειαν 

0 αὐχέν᾽ ἐπιστρέψας καί οἵ πλατὺ δείκνυε νῶτον." 100 
ἣ δὲ βαϑυπλοκάμοισι μετέννεπε παρϑενικῇσι" 

»»Ζ᾽εὖϑ'᾽ ἑτάραι φίλιαι καὶ ὁμήλικες, ὄφρ᾽ ἐπὶ τῷδε 
ἑξζόμεναι ταύρῳ τερπώμεϑα᾽ δὴ γὰρ ἁπάσας 
νῶτον ὑποστορέσας ἀναδέξεται οἷά τ᾿ ἐνηής 

δ πρηῦς τ᾽ εἰσιδέειν καὶ μείλιχος. οὐδέ τι ταύροις τοῦ 
ἄλλοισι πρόσέοικε" νόος δέ οἵ ἠῦτε φωτός 
αἴσιμος ἀμφὶ ϑέῃ, μούνης δ᾽ ἐπιδεύεται αὐδὴς.“ 
Ἃς φαμένη νώτοισιν ἐφίξανε μειδιόωσα, 

αἵ δ᾽ ἄλλαι μέλλεσκον. ἄφαρ δ᾽ ἀνεπήλατο ταῦρος, 
πυ ἣν ϑέλεν ἁρπάξας" ὠκὺς δ᾽ ἐπὶ πόντον ἵκανεν. "0 

ἣ δὲ μεταστρεφϑεῖσα φίλας καλέεσκεν ἑταίρας 
χεῖρας ὀρεγνυμένη, ταὶ δ᾽ οὐκ ἐδύναντο κιχάνειν. 
ἀγάων δ᾽ ἐπιβὰς πρόσσω ϑέεν ἠῦτε δελφίς, 113 
χηλαῖς ἀβρεκτοῖσιν ἐπ᾽ εὐρέα κύματα βαίνων. 

"δ ἢ δὲ τότ᾽ ἐρχομένοιο γαληνιάασκε ϑάλασσα, 
κήτεα δ᾽ ἀμφὶς ἄταλλε Διὸς προπάροιϑε ποδοῖιν. 
γηϑόσυνος δ᾽ ὑπὲρ οἶδμα κυβίστεε βυσσόϑε δελφές. 
Νηρεΐδες δ᾽ ἀνέδυσαν ὑπὲξ ἁλός, αἵ δ᾽ ἄρα πᾶσαι ι΄ιμ 
κητείοις νώτοισιν ἐφήμεναι ἐστιχόωντο. 11δ᾽ 
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καὶ δ᾽ αὐτὸς βαρύδουπος ὑπεὶρ ἅλα Ἐννοσίγαιος 

κῦμα κατιϑύνων ἁλίης ἡγεῖτο κελεύϑου 
αὐτοκασιγνήτῳ᾽ τοὶ δ᾽ ἀμφί μιν ἠγερέϑοντο 
Τρίτωνες. πόντοιο βαρύϑροοι αὐλητῆρες, 
κόχλοισιν ταναοῖς γάμιον μέλος ἠπύοντες. 
ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ἐφεξομένη Ζηνὸς βοέοις ἐπὶ νώτοις 
τῇ μὲν ἔχεν ταύρου δολιχὸν κέρας, ἐν χερὶ δ᾽ ἄλλῃ 
εἴρυε πορφυρέην στολμοῦ πτύχα. ὄφρά κε μή μιν 
δεύοι ἐφελκόμενον πολιῆς ἁλὸς ἄσπετον ὕδωρ. 
κολπώϑη. δ᾽ ἀνέμοισι πέπλος βαϑὺς Εὐρωπείης. 
ἱστίον οἷά τε νηός, ἐλαφρίξεσκε δὲ κούρην. 
ἢ δ᾽ ὅτε δὴ γαίης ἄπο πατρίδος ἠεν ἄνευϑεν, 
φαίνετο δ᾽ οὔτ᾽ ἀκτή τις ἁλίρροϑος οὔτ᾽ ὄρος αἰπυ, 
ἀλλ᾽ ἀὴρ μὲν ἄνωϑεν, ἔνερϑε δὲ πόντος ἀπείρων. 
ἀμφί ὃ παπτήνασα τόσην ἀνενείκατο φωνήν᾽ 

»Πῇ μὲ φέρεσϑ᾽ ὦ ταῦρε φίλ᾽ ἔπλετο; πῶς δὲ κέ- 
λευϑα 

ἀργαλέ᾽ εἰλιπόδεσσι διέρχεαι., οὐδὲ ϑάλασσαν 
δειμαίνεις; νηυσὶν γὰρ ἐπέδρομός ἐστι ϑάλασσα 
ὠκυάλοις, ταῦροι δ᾽ ἁλέην τρομέουσιν ἀταρπόν. 
ποῖόν τοι ποτὸν ἡδύ; τίς ἐξ ἁλὸς ἔσσετ᾽ ἐδωδή: 

ἢ ἄρα τις ϑεός ἐσσι ϑεοῖς δ᾽ ἐπεοικότα ῥέξεις. 

οὔϑ᾽ ἅλιοι δελφῖνες ἐπὶ χϑονὸς οὔτέ τι ταῦροι 

ἐν πόντῳ στιχόωσι. σὺ δὲ χϑόνα καὶ κατὰ πόντον 
ἄτρομος ἀΐσσεις. χηλαὶ δέ τοί εἰσιν ἐρετμά. 
ἢ τάχα καὶ γλαυκῆς ὑπὲρ ἠέρος ὑψόσ᾽ ἀερϑείς 
εἴκελος αἰψηροῖσι πετήσεαι οἰωνοῖσιν. 
ὥμοι ἐγὼ μέγα δή τι δυσάμμορος. ἥ ῥά τε δῶμα 
πατρὸς ἀποπρολιποῦσα καὶ ἑσπομένη βοὶ τῷδε 
ξείνην ναυτιλέην ἐφέπω καὶ πλάξομαι οἴη. 
ἀλλὰ σύ μοι μεδέων πολιῆς ἁλὸς Ἐννοσίγαιε 

ἵλαος ἀντήσειας, ὃν ἔλπομαι εἰσοράασϑαι 

Ι5 

ι35 

ι4Ξ: 
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τόνδε κατιϑύνοντα πόρον προκέλευϑον ἐμεῖο. 
οὐκ ἀϑεεὶ γὰρ ταῦτα διέρχομαι ὑγρὰ κέλευϑα."" 
Ὡς φάτο᾽ τὴν δ᾽ ὧδε προσεφώνεεν ἠὔκερως βοῦς" 

“Θάρσει παρϑενική, μὴ δείδιϑι πόντιον οἶδμα. 180 
αὐτός τοι Ζεύς εἰμι, καὶ ἐγγύϑεν εἰ δοκέω μέν 
ταῦρος ἐπεὶ δύναμαί γε φανήμεναι ὅττι ϑέλοιμι. 
σὸς δὲ πόϑος μ᾽ ἀνέηκε τόσην ἅλα μετρήσασϑαι 
ταύρῳ ἐειδόμενον᾽ Κρήτη δέ σε δέξεται ἤδη, 
ἥ μ᾽ ἔϑρεψε καὶ αὐτόν, ὅπῃ νυμφήια σεῖο ιδδ 
ἔσσεται" ἐξ ἐμέϑεν δὲ κλυτοὺς φιτύσεαι υἷας, 
οἱ σκηπτοῦχοι ἄνακτες ἐπὶ χϑονίοισιν ἔσονται." 
Ὡς φάτο᾽ καὶ τετέλεστο τά περ φάτο. φαΐένετο 

μὲν δή 
Κρήτη, Ζεὺς δὲ πάλιν σφετέρην ἀνελάζετο μορφήν, 
λῦσε δέ οἵ μίτρην, καί οἵ λέχος ἔντυον Ὧραι. 00 
ἡ δὲ πάρος κούρη Ζηνὸς γένετ᾽ αὐτίκα νύμφη. 

1: 

Ἔ φως δὴ πίε τ Ὥνδι 

“4 Κύπρις τὸν Ἔρωτα τὸν υἱέα μακρὸν ἐβώστρει" 
ὅστις ἐνὶ τριόδοισι πλανώμενον εἶδεν Ἔρωτα -- 
δραπετίδας ἐμὸς ἐστιν -- ὃ μανύσας γέρας ἑξεῖς 
μισϑόν τοι, τὸ φίλημα τὸ Κύπριδος" ἣν δ᾽ ἀγάγῃς νιν, 
οὐ γυμνὸν τὸ φίλημα, τὶ δ᾽ ὦ ξένε καὶ πλέον ἑξεῖς. δ 
ἔστι δ᾽ ὁ παῖς περίσαμος᾽ ἐν εἴκοσι πᾶσι μαϑησῇ. 

χρῶτα μὲν οὐ λευκός, πυρὶ δ᾽ εἴκελος" ὄμματα δ᾽ 
αὐτῷ 

ὁριμύλα καὶ φλογόεντα᾽ κακαὶ φρένες, ἁδὺ λάλημα" 

καὶ Κρονίδῃ τέκε τέκνα καὶ αὐτίκα γείνετο μήτηρ. ΙιθΣ 
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οὐ γὰρ ἴσον νοέει καὶ φϑέγγεται" ὡς μέλι φωνά, 
ἐν δὲ χολὰ νόος ἐστὶν ἀνάμερος᾽ ἠπεροπευτᾶς, ιο 
οὐδὲν ἀλαϑεύων. δόλιον βρέφος. ἄγρια παίσδων. 
εὐπλόκαμον τὸ κάρανον, ἔχει δ᾽ ἰταμὸν τὸ μέτωπον. 
μικκύλα μὲν τήνῳ τὰ χερύδρια. μακρὰ δὲ βάλλει, 
βάλλει κείς ᾿ἀχέροντα καὶ εἰς ᾿4ἴδεω βασιλῇα. 
γυμνὸς ὅλος τό γε σῶμα, νόος δέ οἵ εὖ πεπύκασται. τὁ 
καὶ πτερόεις ὡς ὄρνις ἐφίπταται ἄλλον ἐπ᾽ ἄλλῳ, 
ἀνέρας ἠδὲ γυναῖκας. ἐπὶ σπλάγχνοις δὲ κάϑηται. 
τόξον ἔχει μάλα βαιόν. ὑπὲρ τόξω δὲ βέλεμνον, 
τυτϑὸν μὲν τὸ βέλεμνον., ἐς αἰϑέρα δ᾽ ἄχρι φορεῖται. 
καὶ χρύσεον περὶ νῶτα φαρέτριον. ἔνδοϑι δ᾽ ἐνί Ὁ 
τοὶ πικροὶ κάλαμοι. τοῖς πολλάκι κἄμμε τιτρώσκει. 
πάντα μὲν ἄγρια ταῦτα" πολὺ πλέον ἃ δ᾽ ἀεὶ αὐτῷ 
βαιὰ λαμπὰς ἐοῖσα τὸν “Ἅλιον αὐτὸν ἀναίϑει. 
ἤν τις ἕλῃ τῆνον. δήσας ἄγε μηδ᾽ ἐλεήσῃς. 
κὴἣν ποτίδῃς κλαίοντα. φυλάσσεο μή σε πλανήσῃ. 5 

κῆἣν γελάῃ. τύ νιν ἕλκε. καὶ ἣν ἐθέλῃ σε φιλῆσαι, 
φεῦγε" κακὸν τὸ φίλημα. τὰ χείλεα φάρμακον ἐντί. 

ἣν δὲ λέγῃ ..λάβε ταῦτα. χαρίξομαι ὅσσά μοι ὅπλα“, 

μὴ τὺ ϑίγης πλάνα δῶρα᾽ τὰ γὰρ πυρὶ πάντα βέβαπται. 

π|. (9 
Τὰν ἅλα τὰν γλαυκὰν ὅταν ὥνεμος ἀτρέμα βάλλῃ. 
τὰν φρένα τὰν δειλὰν ἐρεϑίξομαι, οὐδ᾽ ἔτι μοι γᾶ 
ἐστὶ φίλα. ποϑίει δὲ πολὺ πλέον ἅ με γαλάνα. 
ἀλλ᾽ ὅταν ἀχήσῃ πολλὸς βυϑοῖ. ἁ δὲ ϑάλασσα 
κυρτὸν ἐπαφρίζῃ. τὰ δὲ κύματα μακρὰ μεμύκῃ. 5 
ἐς χϑόνα παπταίνω καὶ δένδρεα, τὰν δ᾽ ἅλα φεύγω. 
γᾷ δέ μοι ἀσπαστά. χὰ δάσκιος εὔαδεν ὕλα. 
ἔνϑα καὶ ἢν πνεύσῃ πολὺς ὥνεμος. ἃ πέτυς ἄδει 
ἡ κακὸν ὃ γριπεὺς ξώει βίον. ᾧ δόμος ἁ ναῦς. 
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καὶ πόνος ἐστὶ ϑάλασσα,. καὶ ἰχϑύες ἃ πλάνος ἄγρα. ὦ 
αὐτὰρ ἐμοὶ γλυκὺς ὕπνος ὑπὸ πλατάνῳ βαϑυφύλλῳ, 
καὶ παγᾶς φίλ᾽ ἐμοὶ τᾶς ἐγγύϑεν ἀχον ἀκούειν. 
ἃ τέρπει ψοφέοισα τὸν ἄγριον. οὐχὶ ταράσσει. 

Ἤρατο Πὰν ᾿᾽ἀχῶς τᾶς γείτονος, ἤρατο δ᾽ ᾿άχώ 

σκιρτατᾶ Σατύρω, Σάτυρος δ᾽ ἐπεμήνατο “ύδα. 
ὡς ᾿Αχὼ τὸν Πᾶνα, τόσον Σάτυρος φλέγεν ᾿άχώ, 
καὶ “ὐδα Σατυρίσκον" Ἔρως δ᾽ ἔσμυχ᾽ ἐπαμοιβα. 
ὅσσον γὰρ τήνων τις ἐμίσεε τὸν φιλέοντα, ξ 
τόσσον ὁμῶς φιλέων ἠχϑαίρετο, πάσχε δ᾽ ἃ ποίει. 
ταῦτα λέγω πᾶσιν τὰ διδάγματα τοῖς ἀνεράστοις " 
στέργετε τὼς φιλέοντας. ἵν᾽ ἣν φιλέητε φιλῆσϑε. 

γ. (ὑπ. 
᾿Δλφειὸς μετὰ Πῖσαν ἐπὴν κατὰ πόντον ὁδεύῃ. 
ἔρχεται εἰς ̓ “ρέϑοισαν ἄγων κοτινηφόρον ὕδωρ. 
ἕδνα φέρων καλὰ φύλλα καὶ ἄνϑεα καὶ κόνιν ἱράν" 
καὶ βαϑὺς ἐμβαίνει τοῖς κύμασι. τὰν δὲ ϑάλασσαν 
νέρϑεν ὑποτροχάει, κοὺ μίγνυται ὕδασιν ὕδωρ. 5 

ἁ δ᾽ οὐκ οἷδε ϑάλασσα διερχομένω ποταμοῖο. ' 

κῶρος δειλοϑέτας κακομάχανος αἰνὰ διδάσκων 

καὶ ποταμὸν διὰ φίλτρον Ἔρως ἐδίδαξε κολυμβῆν. 

ΥΙ. (Ὑ1Π.) 
“αμπάδα ϑεὶς καὶ τόξα βοηλάτιν εἵλετο δάβδον 

οὖλος Ἔρως. πήρην δ᾽ εἶχε κατωμαδίην, 
καὶ ξεύξας ταλαεργὸν ὑπο ξυγὸν αὐχένα ταύρων 

ἔσπειρεν Ζηοῦς αὔλακα πυροφόρον. 
εἶπε δ᾽ ἄνω βλέψας αὐτῷ Διί" ..πῖσον ἀρούρας, ξ 

μή σε τὸν Εὐρώπης βοῦν ὑπ᾽ ἄροτρα βάλω." 
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Ἐπιτάφιος Βέωνος. 

ὰ εν ΄ “ 
Αἴλινά μοι στοναχεῖτε νάπαι καὶ Ζώριον ὕδωρ, 

καὶ ποταμοὶ κλαίοιτε τον ἱμερόεντα Βίωνα. 
νῦν φυτά μοι μύρεσϑε,. καὶ ἄλσεα νῦν γοαοισϑε, 
ἄνϑεα νῦν στυγνοῖσιν ἀποπνείοιτε κορύμβοις. 

- ο΄, ΄ . ; - 3 - 

νῦν ῥόδα φοινίσσεσϑε τὰ πένϑιμα, νῦν ἀνεμῶναι, 
νῦν ὑάκινϑε λάλει τὰ σὰ γράμματα καὶ πλέον αἰαῖ 
λάμβανε τοῖς πετάλοισι" καλὸς τέϑνακε μελικταὰς. 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε ΜΙοῖσαι. 

᾿δόνες αἵ πυκινοῖσιν ὀδυρόμεναι ποτὶ φύλλοις. 
νάμασι τοῖς Σικελοῖς ἀγγείλατε τᾶς ᾽'Δρεϑοίσας, 
ὅττι Βίων τέϑνακεν ὁ βουκόλος, ὅττι σὺν αὐτῷ 
καὶ τὸ μέλος τέϑνακε καὶ ὥλετο Δωρὶς ἀοιδά. 

»»Ἤ ᾿ τοὶ ’ δα » 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῷ πένϑεος ἀαρχετε Μοῖσαι. 

Στρυμόνιοι μύρεσϑε παρ᾽ ὕδασιν αἴλινα κύκνοι. 
καὶ γοεροῖς στομάτεσσι μελίσδετε πένϑιμον ὠδᾶν. 
οἷαν ἐν ὑμετέροις ποτὲ κήδεσι γῆρυς ἄειδεν. 
εἴπατε δ᾽ αὖ κούραις Οἰαγρίσιν, εἴπατε πάσαις 
Βιστονίαις Νύμφαισιν «ἀπώλετο Ζώριος ᾿Ορφεύς."" 

Ψ» π᾿ ’ Ψ μ- 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε Μοῖσαι. 

Κεῖνος ὁ ταῖς ἀγέλαισιν ἐράσμιος οὐκέτι μέλπει, 

οὐκέτ᾽ ἐρημαίῃσιν ὑπὸ δρυσὶν ἥμενος ἄδει, 
ἀλλὰ παρὰ Πλουτῆι μέλος 4ηϑαῖον ἀείδει. 

10 
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Ων 

ω 

» 3 Α ἊἍ ϑ [2 

ὥρεα δ΄ ἐστὶν ἀφωνα, καὶ αἵ βόες αἴ ποτε γαύρως 
Ἷ ’ 3 Ε ,’ 

πλαξόμεναι γοάοντι καὶ οὐκ ἐθέλοντι νέμεσϑαι. 
» Α -» ΄ ᾽ .3 
ἄρχετε Σικελικαὶ τῷ πένϑεος ἀρχετὲε Μοῖσαι. 

Σεῖο Βίων ἔκλαυσε ταχὺν μόρον αὐτὸς ᾿ἀπόλλων, 
καὶ Σάτυροι μύροντο μελάγχλαινοί τε Πρίηποι" 

- - Ἁ Ἁ 

καὶ Πᾶνες στοναχεῦντι τὸ σὸν τέλος. αἵτε καϑ' ὕλαν 
Ξ 3 

Κρανίδες ὠδύραντο, καὶ ὕδατα δάκρυα γέντο. 
Ἢ ᾿] ὃ 2 ᾿ δ , δ᾽ » 

χῶ δ΄ ἐν πέτρῃσιν ὀδύρεται. οττι σιωπῇ 
3 ’ πὸ Ἁ Ἁ ᾿΄, - Φ »5» ΠΝ ’ 

χούκξτι μιμεῖται τὰ σὰ χείλεα. σῷ δ᾽ ἐπ΄ ὀλέϑρῳ 
΄ ΄ 

δένδρεα καρπὸν ἔριψε, τὰ δ᾽ ἄνϑεα πάντ᾽ ἐμαράνϑη. 
μάλων οὐκ ἔρρευσε καλὸν γλάγος. οὐ μέλι σίμβλων, 

᾽ » 

κάτϑανε δ᾽ ἐν κηρῷ λυπεύμενον" οὐκέτι γὰρ δεῖ 
- “- - 9 -»" 

τῶ μέλιτος τῶ σῶ τεϑνακότος αὐτὸ τρυγᾶσϑαι. 
"» Ἁ - ’ »ἍἬ “- 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῷ πένϑεος ἄρχετε [Μοῖσαι. 

Οὐ τόσον εἰναλίῃσι παρ᾽ ἠόσι μύρατο δελφέν. 
οὐδὲ τόσον ποχὰ κλαῦσεν ἐνὶ σκοπέλοισιν ἀητός, 
3 Α 9 9 , “9 , » ᾽ν 
ἁλκυονὶς δ΄ οὐ τόσσον ἐπ᾽ αἴγεσιν ἴαχε κῆυξ. 

οὐ τόσον οἰονόμοισιν ἐν ἄγκεσι παῖδα τὸν ᾿Δοῦς 
ἱπτάμενος περὶ σᾶμα κινύρατο Μέμνονος ὄρνις. 
ὅσσον ἀποφϑιμένοιο κατωδύραντο Βέωνος 
ἀδονίδες πᾶσαί τε χελιδόνες. ἅς ποκ᾽ ἔτερπεν. 
ἃς λαλέειν ἐδίδασκε. καϑεξόμεναι δ᾽ ἐπὶ πρέμνοις 
3 ’ 3 ῇ 2 ’ Ξ ἋΣ 2: , 

ἀντίον ἀλλαλαισιν ἐκώκυον᾽ αἵ δ΄ ὑπεφώνευν 

ὄρνιϑες᾽ .. λυπεῖσϑ᾽ αἵ πενϑάδες; ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς." 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε Μοῖσαι. 

οὐδὲ τόσον ϑρήνησεν ἀν᾽ ὥρεα μακρὰ χελιδών. 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε Μοῖσαι. 
οὐδὲ τόσον γλαυκοῖς ἐνὶ κύμασι κηρύλος ἀδεν. 

ἄρχετε Σικελιχαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε ΜΜοῖσαι. 

417 

δ0 
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δ΄ Τίς ποτε σᾷ σύριγγι μελίξεται ὦ τριπόϑητε; 
τίς δ᾽ ἐπὶ σοῖς καλάμοις ϑήσει στόμα; τίς ϑρασὺς οὔ-- 

τως: 
“Ὁ εἰσέτι γὰρ πνείει τὰ σὰ χείλεα καὶ τὸ σὸν ἄσϑμα, 

ἀχὼ δ᾽ ἐν δονάκεσσι τεᾶς ἔτι βόσκετ᾽ ἀοιδᾶς. 
Πανὶ φέρω τὸ μέλισμα; τάχ᾽ ἂν καὶ κεῖνος ἐρεῖσαι 
τὸ στόμα δειμαίνοι, μὴ δεύτερα σεῖο φέρηται. 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε Μοῖσαι. 

δ ὃ΄ Κλαίει καὶ Γαλάτεια τὸ σὸν τέλος. ἄν ποκ᾽ ἔτερπες 

ἑξομέναν πρὸς σεῖο παρ᾽ ἠϊόνεσσι θαλάσσας. 
οὐ γὰρ ἴσον Κύκλωπι μελίσδεο" τὸν μὲν ἔφευγεν 
ἃ καλὰ Γαλάτεια, σὲ δ᾽ ἄδιον ἔβλεπεν ἅλμας. 
καὶ νῦν λασαμένα τῷ κύματος ἐν ψαμάϑοισιν 

60. ἕξετ᾽ ἐρημαίῃσι. βοᾶς δέ τι σεῖο νομεύει. 
ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε Μοῖσαι. 

εἰ Παντά τοι ὦ βούτα συγκάτϑανε δῶρα τὰ Μοισᾶν. 
παρϑενικᾶν ἐρόεντα φιλήματα, χείλεα παίδων, 

καὶ στυγνὸν περὶ σῶμα τεὸν κλαίουσιν Ἔρωτες. 
85 ΕΣ κ ω - Ἂκ Ἂκ Ἂ κ 

ἁ Κύπρις, φιλέει δὲ πολὺ πλέον ἢ τὸ φίλημα. 
Ὶ Γ᾿ Ἁ » ᾽ [4 

τὸ πρῶαν τὸν ἄδωνιν ἀποϑναάόσκοντα φίλησεν. 
» -" ,’ » ὅ-ο 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένϑεος ἀρχετε Μοῖσαι. 

ε Τοῦτότοι ὦ ποταμῶν λιγυρώτατε δεύτερον ἄλγος. 
ὉὋ τοῦτο Μέλη νέον ἄλγος. ἀπώλετο πρᾶν τοι Ὅμηρος, 

τῆνο τὸ Καλλιόπας γλυκερὸν στόμα. καί σε λέγοντι 
μύρασϑαι καλὸν υἷα πολυκλαύτοισι ῥεέϑροις. 
πᾶσαν δὲ πλῆσαι φωνᾶς ἅλα᾽ νῦν πάλιν ἄλλον 
υἱέα δακρύεις. καινῷ δ᾽ ἐπὶ πένϑεϊ τάκῃ. 

5 ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε Μοῖσαι. 

ς ἀμφότεροι παγαῖς πεφιλημένοι. ὃς μὲν ἔπινε 
ΒΊΘΟΙ,. 68. 8 
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Παγασίδος κράνας, ὃ δ᾽ ἔχεν πόμα τᾶς ᾿4ρεϑοίσας. 
χῶ μὲν Ῥυνδαφέοιο καλὰν ἄεισε ϑύγατρα 
καὶ Θέτιδος μέγαν υἷα καὶ ̓ Ατρείδαν Μενέλαον" 80 
κεῖνος δ᾽ οὐ πολέμους, οὐ δάκρυα, Πᾶνα δ᾽ ἔμελπε, 

καὶ βούτας ἐλίγαινε καὶ ἀείδων ἐνόμευε, 
καὶ σύριγγας ἔτευχε καὶ ἁδέα πόρτιν ἄμελγε, 
καὶ παίδων ἐδίδασκε φιλήματα. καὶ τὸν Ἔρωτα 
ἔτρεφεν ἐν κόλποισι καὶ ἥρεε τὰν ᾿ἀφροδίταν. 85 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε Μοῖσαι. ς 

Πᾶσα Βίων ϑρηνεῖ σε κλυτὴ πόλις, ἄστεα πᾶντα. 
ἄσκρη μὲν γοάει δὲ πολὺ πλέον Ἡσιόδοιο᾽ 
Πίνδαρον οὐ ποϑέοντι τόσον Βοιωτίδες ὗλαι 
οὐ τόσον ᾿Δλκαίῳ περιμήνατο “έσβος ἐραννά" 90 
οὐδὲ τόσον τὸν ἀοιδὸν ἐμύρατο Τήϊον ἄστυ" 
σὲ πλέον ᾿Αρχιλόχοιο ποϑεῖ Πάρος ἀντὶ δὲ Σαπφοῦς 

» ε 

εἰσέτι σεῦ τὸ μέλισμα κινύρεται ἃ Μυτιλάνα. 93 
Ν " " ᾿ . ᾿ . : 

- - ᾿" ᾿ ᾿" 5 " " 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε Μοῖσαι. 

᾿ κ Ἂκ Ἄ ᾿ κ Ἄ ΠῚ 

" ΠῚ κ κ Ἄ ᾿ ᾿ ᾿ 

ΆΪ Ἂ κ Γ Ἄ Ἄ Ἀ Ἂκ 

. ΠῚ Ἂ Γ Ἄ Ἄ ᾿ ᾿ 

ἐν δὲ Συρακοσίοισι Θεόκριτος" αὐτὰρ ἐγώ τοι 
ὐσονικᾶς ὀδύνας μέλπω μέλος, οὐ ξένος ὠδᾶς. 100 

πάντες ὅσοις καπυρὸν τελέϑει στόμα βωκολιασταί 94 
ἐκ μοισῶν σέο πότμον ἀνακλαίουσι ϑανόντος. 
κλαίει Σικελίδας τὸ Σάμου κλέος" ἐν δὲ Κύδωσιν 
ὃ πρὶν μειδιόωντι σὺν ὄμματι φαιδρὸς ἰδέσϑαι 
δάκρυα νῦν «“υκίδας κλαίων χέει" ἔν τε πολίταις 
Τριοπίδαις ποταμῷ ϑρηνεῖ παρ᾽ ᾽"άλεντι Φιλητᾶς. 
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βουκολικᾶς ἀλλ᾽, ἄντε διδάξαο σεῖο μαϑητάς, 
κλαρονόμος μώσας. τᾶς ΖΦωρίδος" ᾧ με γεραίρων 
ἄλλοις μὲν τεὸν ὄλβον. ἐμοὶ δ᾽ ἀπέλειπες ἀοιδάν. 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε Μοῖσαι. το 

“Αἰαῖ ταὶ μαλάχαι μὲν ἐπὰν κατὰ κᾶπον ὄλωνται. 
ἠδὲ τὰ χλωρὰ σέλινα τό τ᾽ εὐθαλὲς οὖλον ἄνηϑον, 
ὕστερον αὖ ξώοντι καὶ εἰς ἔτος ἄλλο φύοντι" 
ἄμμες δ᾽ οἵ μεγάλοι καὶ καρτεροί, οἵ σοφοὶ ἄνδρες. 
ὁππότε πρᾶτα ϑάνωμες. ἀνάκοοι ἐν χϑονὶ κοίλᾳ "0 
εὔδομες εὖ μάλα μακρὸν ἀτέρμονα νήγρετον ὕπνον. 
καὶ σὺ μὲν ὦν σιγᾷ πεπυκασμένος ἔσσεαι ἐν γᾷ, 
ταῖς Νύμφαισι δ᾽ ἔδοξεν ἀεὶ τὸν βάτραχον ἄδειν. 
πῶς δ᾽ ἐγὼ οὐ φϑονέοιμι; τὸ γὰρ μέλος οὐ καλὸν 

ἄδει. 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῷ πένϑεος ἄρχετε Μοῖσαι. ι18 

Φάρμακον ἦλϑε Βίων ποτὶ σὸν στόμα φαρμακοειδές. 
πῶς τεῦ τοῖς χείλεσσι ποτέδραμε κοὐκ ἐγλυκάνϑη; 
τίς δὲ βροτός. τοσσοῦτον ἀνάμερος ὡς κεράσαι τοι 
ἢ δοῦναι λαλέοντι τὸ φάρμακον, οὐ φύγεν ὠδάν; 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε Μοῖσαι. 1:0 

᾿Δλλὰ Δίκα κίχε πάντᾳ. ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ πένϑεϊ τῷδε 
δάκρυσι καὶ τεὸν οἶτον ὀδύρομαι. εἰ δυνάμαν δέ, 
ὡς Ὀρφεὺς καταβὰς ποτὶ Τάρταρον. ὥς ποκ᾽ Ὀδυσ- 

σεύς. 
ὡς πάρος ᾿Δλκείδας, κἠγὼ τάχ᾽ ἂν ἐς δόμον ἦλϑον 
Πλουτέος, ὥς κέ σ᾽ ἴδοιμι, καὶ εἰ Πλουτῆι μελίσδῃ. 15 
ὡς ἂν ἀκουσαίμαν. τί μελίσδεαι. ἀλλ᾽ ἔτι Κώρα 
Σικελικόν τι λίγαινε καὶ ἁδύ τι βουκολιάξευ. 
καὶ κείνα Σικελά. καὶ ἐν Αἰτναίαισιν ἔπαιξεν 
ἀόσι. καὶ μέλος ἦδε τὸ Δώριον" οὐκ ἀγέραστος 
ἐσσεῖϑ᾽ ἁ μολπά. χὡς Ὀρφέϊ πρόσϑεν ἔδωκεν 18 

55 
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ἁδέα φορμίζοντι παλίσσυτον Εὐρυδίκειαν, 

καὶ σὲ Βίων πέμψει τοῖς ὥρεσιν. εἰ δέ τι κἠγών' 
συρίσδων δυνάμαν, παρὰ Πλουτέϊ κ᾽ αὐτὸς ἄειδον. 

[ἀ}}}. Π, (ΤΙ θοεν. ΧΧ,) 

ΒΒ τοῦ Ὁ. «ΧΦ 900. Ὁ Ὁ 

Εὐνείκα μ᾽ ἐγέλασσε ϑέλοντά μιν ἁδὺ φιλῆσαι, 

καί μ᾽ ἐπικερτομέοισα τάδ᾽ ἔννεπεν" ,,Ἔρρ᾽ ἀπ᾽ ἐμεῖο. 
βουκόλος ὧν ἐϑέλεις μὲ κύσαι τάλαν; οὐ μεμάϑηκα 
ἀγροίκως φιλέειν. ἀλλ᾽ ἀστικὰ χείλεα ϑλέβειν. 
μὴ τύγέ μευ κύσσῃς τὸ καλὸν στόμα μηδ᾽ ἐν ὀνείροις. 5 
οἷα βλέπεις᾽ ὁπότ᾽ αὖ λαλέεις, ὡς ἀστικὰ παίσδεις. 
ὡς τρυφέρ᾽ αἰκάλλεις, ὡς κωτίλα δήματα φράσδεις" 
ὡς μαλακὸν τὸ γένειον ἔχεις, ὡς ἁδέα χαίταν. 
χείλεά τοι νοσέοντι, χέρες δέ τοι ἐντὶ μέλαιναι, 
καὶ κακὸν ἐξόσδεις. ἀπ᾽ ἐμεῦ φύγε, μή μὲ μολύνῃς." τὸ 
τοιάδε μυϑίζοισα τρὶς εἰς ξὸν ἔπτυσε κόλπον, 
καί μ᾽ ἀπὸ τᾶς κεφαλᾶς ποτὶ τὼ πόδε συνεχὲς εἶδε 
χείλεσι μυχϑίξοισα καὶ ὄμμασι λοξὰ βλέποισα, 
καὶ πολὺ τᾷ μορφᾷ ϑηλύνετο, καί τι σεσαρός 

καὶ σοβαρόν μ᾽ ἐγέλασσεν. ἐμοὶ δ᾽ ἄφαρ ἔξεσεν αἷμα, τὸ 
καὶ χρόα φοινίχϑην ὑπὸ τὥλγεος ὡς δόδον ἕρσα. 
χὰ μὲν ἔβα με λιποῖσα" φέρω δ᾽ ὑποκάρδιον ὀργάν. 
ὅττί με τὸν χαρίεντα κακὰ μωμήσαϑ᾽ ἑταίρα. 

ποιμένες. εἴπατέ μοι τὸ κρήγυον᾽ οὐ καλὸς ἐμμέ; 
ἀρά τις ἐξαπίνας με ϑεὸς βροτὸν ἄλλον ἔτευξε; [ 
καὶ γὰρ ἐμοὶ τὸ πάροιϑεν ἐπάνϑεεν ἁδὺς ἴουλος 

ὡς κισσὸς ποτὶ πρέμνον. ἐμὰν δ᾽ ἐπύκαξεν ὑπήναν, 
χαῖται δ᾽ οἷα σέλινα περὶ κροτάφοισι κέχυντο, 
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καὶ λευκὸν τὸ μέτωπον ἐπ᾽ ὀφρύσι λάμπε μελαίναις" 
ὄμματά μοι γλαυκᾶς χαροπώτερα πολλὸν ᾿άϑάνας, Ἔ 
καὶ δέμας αὖ πακτᾶς λιπαρώτερον, ἐκ στομάτων δέ 
ἔρρεέ μοι φωνὰ γλυκερωτέρα ἢ μέλι κηρῶ. 
ἁδὺ δέ μοι τὸ μέλισμα, καὶ ἣν σύριγγι μελίσδω. 
κὴῆν αὐλῷ δονέω, κὴῆν δώνακι, κὴἣν πλαγιαύλῳ. 
καὶ πᾶσαι καλόν μὲ κατ᾽ ὥρεα φαντὶ γυναῖκες, 30 
καὶ πᾶσαί με φιλεῦντι" τὰ δ᾽ ἀστικά μ᾽ οὐκ ἐφίλησεν. 
ἀλλ᾽, ὅτι βουκόλος ἐμμὶ, παρέδραμεν. ἦ οὔποτ᾽ 

ἀκούει, 
χῶ καλὸς ὡς Διὸς υἱὸς ἐν ἄγκεσι πόρτιν ἔλαυνεν ; 
οὐκ ἔγνω δ᾽, ὅτι Κύπρις ἐπ᾽ ἀνέρι μήνατο βούτᾳ 
καὶ Φρυγίοις ἐνόμευσεν ἐν ὥρεσι, καὐ τὸν "άδωνιν 1 
ἐν δρυμοῖσι φίλησε καὶ ἐν δρυμοῖσιν ἔκλαυσεν ; 
Ἐνδυμίων δὲ τίς ἦν; οὐ βουκόλος; ὄντε Σελάνα 
βουκολέοντα φίλησεν, ἀπ᾽’ Οὐλύμπω δὲ μολοῖσα 
λάϑριον ἀν νάπος ἦλϑε καὶ εἰς ὁμὰ παιδὶ κάϑευδε. 
καὶ τὺ Ῥέα κλαίεις τὸν βουκόλον. οὐχὶ δὲ καὶ τύ 40 
ὦ Κρονίδα διὰ παῖδα βοηνόμον ὄρνις ἐπλάγχϑης ; 
Εὐνείκα δὲ μόνον τὸν βουκόλον οὐκ ἐφίλησεν. 
ἁ Κυβέλας κρέσσων καὶ Κύπριδος ἠδὲ Σελάνας. 
μηκέτι μηδ᾽ ὦ Κύπρι τὸν ἁδέα μήτε κατ᾽ ἄστυ 
αήἥτ᾽ ἐν ὕρει φιλέοι. μούνη δ᾽ ἀνὰ νύκτα καϑεύδοι. “5 

[ἀγ}}. ΠῚ. (Τπεοεν. ΧΧ].) 

2. κα τ Ὁ 

Ἷ πενία 4Διόφαντε μόνα τὰς τέχνας ἐγείρει. 
αὐτὰ τῶ μόχϑοιο διδάσκαλος" οὐδὲ γὰρ εὕδειν 
ἀνδράσιν ἐργατίναισι κακαὶ παρέχοντι μέριμναι. 
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κἂν ὀλίγον νυκτός τις ἐπιμύσσησι, τὸν ὕπνον 
αἰφνέδιον ϑορυβεῦσιν ἐπιπτάμεναι μελεδῶναι. 5 

Ἰχϑύος ἀγρευτῆρες ὁμῶς δύο κεῖντο γέροντες. 
στρωσάμενοι βρύον αὖον ὑπὸ πλεχταῖς καλύβαισι, 

κεκλιμένοι κοίτῳ τῷ φυλλίνῳ᾽ ἐγγύϑι δ᾽ αὐτοῖν 
κεῖτο τὰ τᾶς ϑήρας ἀϑλήματα, τοὶ καλαϑίέσκοι, 
τοὶ κάλαμοι, τἄγκιστρα, τὰ φυκιόεντα δέλητα, ι0 
ὁρμιαὶ κύρτοί τε καὶ ἐκ σχοίνων λαβύρινϑοι., 
μήρινϑοι κώπα τε γέρων τ᾽ ἐπ᾽ ἐρείσμασι λέμβος" 
νέρϑεν τᾶς κεφαλᾶς φορμὸς βραχύς. εἷμα τάπης τε. 

οὗτος τοῖς ἁλιεῦσιν ὁ πᾶς στόλος, οὗτος ὁ πλοῦτος. 
οὐδὸς δ᾽ οὐ κλήϑραν εἶχ᾽, οὐ κύνα᾽ πάντα περισσά, τι 
πάντ᾽ ἐδόκει τήνοις᾽ ἃ γὰρ πενίά ὄφας ἐτήρει. 
οὐδεὶς δ᾽ ἐν μέσσῳ γείτων πέλεν" ἁ δὲ παρ᾽ αὐτάν 

ϑλιβομέναν καλύβαν τραφερὰν προσέναχε ϑάλασσα. 
κοὔπω τὸν μέσατον δρόμον ἄνυεν ἅρμα Σελάνας. 
τοὺς δ᾽ ἁλιεῖς ἤγειρε φίλος πόνος, ἐκ βλεφάρων δέ 30 
ὕπνον ἀπωσάμενοι σφετέραις φρεσὶν ἤρεϑον αὐδάν. 

ΑΔΙΕΥΣ Ζ5΄. 

Ψεύδοντ᾽ ὦ φίλε πάντες. ὅσοι τὰς νύκτας ἔφασκον 
τῷ ϑέρεος μινύϑειν, ὅτε τἄματα μακρὰ φέρει Ζεύς. 
ἤδη μυρί ἐσεῖδον ὀνείρατα, κοὐδέπω ἀώς. 
μὴ λαϑόμαν, τί τὸ χρῆμα χρόνων ταὶ νύκτες ἔχοντι. 35 

ΑΖΧΖΆΊΒΥΣΙ Ἐς 

"Δπφ᾽, ἁλίως μέμφῃ τὸ καλὸν ϑέρος; οὐ γὰρ ὁ καιρός 
αὐτομάτως παρέβα τὸν ἑὸν δρόμον" ἀλλὰ τὸν ὕπνον 
ἁ φροντὶς κόπτοισα μακρὰν τὰν νύκτα ποιεῖ τοι. 

ΑΔΙΕΥΣ Ἅ. 
Ἶρ᾽ ἔμαϑες κρίνειν πόκ᾽ ἐνύπνια; χρηστὰ γὰρ εἶδον. 
οὔ σε ϑέλω τὠμῶ φαντάσματος ἦμεν ἄμοιρον. 3 
ὡς καὶ τὰν ἄγραν, τὠνείρατα πάντα μερίζξευ. 
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εὖ γαρ ἂν εἰκάξαις κατὰ τὸν νόον᾽ οὗτος ἄριστος 
ἐστὲν ὀνειροκρίτας, ὁ διδάσκαλός ἐστι παρ᾽ ᾧ νοῦς. 
ἀλλ᾽ ὡς καὶ σχολά ἐστι --- τί γὰρ ποιεῖν ἂν ἔχοι τις 

, κ ΄, κ ΄ 
κείμενος ἐν φύλλοις ποτὶ κύματι μηδὲ καϑεύδων, 
3 ᾿ » Ἁ Α , ΡῚ ᾿ ..Ψ 

ἀδὼν ἐν δρυμῷ . τὸ δὲ λύχνιον ἐν πρυτανείῳ 

φαντὶ γὰρ ἀγρυπνίαν τάδ᾽ ἔχειν --- ϑέλε δή ποτε 
νυκτός 

"» -»" Ἢ ,ὔ ΄ Θ , 

ὄψιν, πᾷ τοι ἔοικε λέγειν, μανύεν ἑταίρῳ. 
δειλινὸν ὡς κατέδαρϑον, ἐν εἰναλίοισι πόνοισιν 

Ξ -" 

-- οὐκ ὴν μὰν πολύσιτος. ἐπεὶ δειπνεῦντες ἐν ὥρᾳ, 
-«“ Ἁ 2 ᾽ 5 2 ’ 

εἰ μέμνῃ, τᾶς γαστρὸς ἐφειδόμεϑ' - εἶδον ἐμαυτόν 
ἐν πέτρᾳ μεμαῶτα. καϑεξόμενος δ᾽ ἐδόκευον 
ἐχϑύας, ἐκ καλάμων δὲ πλάνον κατέσειον ἐδωδάν. 
καί τις τῶν τρυφερῶν ὠρέξατο᾽ καὶ γὰρ ἐν ὕπνοις 
πᾶσα κύων ἄρκτον μαντεύεται. ἰχϑύα κἠγών. 
χὼ μὲν τὠγκίστρῳ ποτεφύετο. καὶ ῥέεν αἷμα, 
τὸν κάλαμον δ᾽ ὑπὸ τῶ κινήματος ἀγκύλον εἶχον" 
τῶ χέρε τεινομένω περικλῶν νέμον εὐρὺν ἀγῶνα. 

-» κ [ Ἷ ᾿ 2 , , πῶς μὲν ἕλω μέγαν ἐἰχϑυν ἀφαυροτέροισι σιδαάροις; 

εἶθ᾽ ὑπομιμνάσκων τῶ τρώματος ἠρέμ᾽ ἔνυξα, 
καὶ νύξας ἐχάλαξα. καὶ οὐ φεύγοντ᾽ ἐνέτεινα. 
ἤνυσ᾽ ἑλὼν τὸν ἄεϑλον. ἀνείλκυσα χρύσεον ἰχϑῦν, 
πάντα γέ τοι χρυσῷ πεπυκασμένον᾽ εἶχε δὲ δεῖμα. 
μήτι Ποσειδάωνι πέλει πεφιλημένος ἰχϑῦς 
Ἥ -" -" 

ἢ τάχα τᾶς γλαυχᾶς κειμήλιον ᾿Δμφιτρίτης. 
᾽ τσ ς Ὁ ν᾿. ὃὲἢ 3 Ἄ Ἄγδ μὲρ 
ἠρέμα δ΄ αὐτὸν ἐγὼν ἐκ τὠγκίστρω ἀπέλυσα. 
μὴ ποτὶ τῶ στόματος τὠγκίνια χρυσὸν ἔχοντι. 
καὶ τὸν μὲν σπεύσας ὅκ᾽ ἀνάγαγον εὐσπείρατον, 
ὥμοσα μηκέτι λοιπὸν ὑπὲρ πελάγους πόδα ϑεῖναι. 
3 ῊΞ - - » 
ἀλλὰ μενεῖν ἐπὶ γᾶς καὶ τῷ χρυσῷ βασιλεύσειν. 

--»ὕἤἷ͵ 3ῳω » δ ῸΣ (κῃ Π ᾿ 2 
ταῦτα μὲ κἀξήγειρε. τὺ δ΄ ὦ ξένε λοιπὸν ἔρειδε 
τὰν γνώμαν" ὅρκον γὰρ ἐγὼ τὸν ἐπώμοσα ταρβῶ. 

3 
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ΨΙ͵ΡΜΌΞΙ ΙΗ. 

καὶ σύγε τί τρέσσεις; οὐκ ὥμοσας᾽ οὐδὲ γὰρ ἰχϑῦν 
χρύσεον ὡς ἴδες εὗρες, ἴσα δ᾽ ἦν ψεύδεσιν ὄψις. 
εἰ --- μὴ γὰρ κνώσσων -- τὺ τὰ χωρία ταῦτα ματεύεις δ: 
Ὄλπις τῶν ὕπνων, ξάτει τὸν σάρκινον ἰχϑῦν, 
μὴ σὺ ϑάνῃς λιμῷ κἀπὶ χρυσοῖσιν ὀνείροις. 

[4}11. γ. (ΤἸποοεγ. ΧΙΧ,) 

ἢ Ὁ ἌΡ Ἐ  ΝΝ 

Τὸν κλέπταν πότ᾽ Ἔρωτα κακὰ κέντασε μέλισσα 
2 ἐμ ΄ Ἅ Α -" 

κηρίον ἐκ σίμβλων συλεύμενον, ἄκρα δὲ χειρῶν 

δάκτυλα πάνϑ᾽ ὑπένυξεν. ὃ δ᾽ ἄλγεε καὶ χέρ᾽ ἐφύση 
καὶ τὰν γᾶν ἐπάταξε καὶ ἅλατο, τᾷ δ᾽ ̓ ἀφροδίέτᾳ 
δεῖξέ τε τὰν ὀδύναν καὶ μέμφετο, ὅττί γε τυτϑόν 
ϑηρίον ἐστὶ μέλισσα καὶ ἁλίκα τραύματα ποιεῖ. 
χὰ μάτηρ γελάσασα᾽ τί δ᾽; οὐκ ἴσος ἐσσὶ μελέσσαις, 

ε ᾿ ἀκ έν, ΠΡ ΄ ς ὡς τυτϑὸν μὲν ἵης. τὰ δὲ τραύματα ἀλόκα ποιεῖς ; 

[ἀγ}}}. Υ. (ΤΠ οοεν. ΧΧΠΠ].) 

Ἐραστῆή ς. 

᾿Ανήρ τις πολύφιλτρος ἀπηνέος ἤρατ᾽ ἐφάβω 
τὰν μορφὰν ἀγαϑῶ,, τὸν δὲ τρόπον οὐκέϑ᾽ ὁμοίω. 
μίσει τὸν φιλέοντα καὶ οὐδὲ ἕν ἅμερον εἶχε, 
κοὐκ ἤδει τὸν Ἔρωτα, τίρ ἦν ϑεός, ἁλίκα τόξα ν 
χερσὶ κρατεῖ, πῶς πικρὰ βέλη ποτὶ καὶ 4έα βάλλει" 5 ᾿ 

πάντα δὲ κἀν μύϑοισι καὶ ἐν προσόδοισιν ἀτειρής. Ε 
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οὐδέ τι τῶν πυρσῶν παραμύϑιον, οὐκ ἀμάρυγμα 

χείλεος, οὐκ ὄσσων λιπαρὸν σέλας, οὐ ῥόδα μάλων, 

οὐ λόγος, οὐχὶ φιλάματ᾽ ἐκούφιξον τὸν ἔρωτα. 
οἷα δὲ ϑὴρ ὑλαῖος ὑποπτεύησι κυνάγως, 10 

οὕτως πάντ᾽ ἐποίει ποτὶ τὸν βροτόν᾽ ὥρια δ᾽ αὐτῷ 
χείλεα καὶ κῶραι δεινὸν βλέπος εἶχον ἀ ἀνάγκας" 

τᾷ δὲ χολᾷ τὸ πρόσωπον ἀμείβετο, φεῦγε δ᾽ ἀπὸ χρώς 

ὁ πρὶν τοῖς ῥέϑεσιν περικείμενος. ἀλλὰ καὶ οὕτως 
ἦν καλός" ἐξ ὀργᾶς ἐρεϑίξετο μᾶλλον ἐραστάς. 1δ 
λοίσϑιον οὐκ ἤνεικε τόσαν φλόγα τᾶς Κυϑερείας, 

ἀλλ᾽ ἐλθὼν ἔκλαιε ποτὶ στυγνοῖσι μελάϑροις, 
καὶ κύσε τὰν φλιάν, οὕτω δ᾽ ἀντείνετο φωνᾷ᾽ 

,άγριε παῖ καὶ στυγνέ, κακᾶς ἀνάϑρεμμα λεαίνας, 

λάϊνε παῖ καὶ ἔρωτος ἀνάξιε " δῶρά τοι ἦλθον 20 

λοίσϑια ταῦτα φέρων, τὸν ἐμὸν βρόχον᾽ οὐκέτι πὰρ σέ 

κῶρε ϑέλω αὖτίς ποχ΄. ὁρώμενος ἀλλὰ βαδίξω, 

ἔνϑα τύ μευ κατέκρυνας - ὅπῃ λόγος ἦμεν ἀταρπόν 

ξυνάν, τοῖσιν ἐρῶσι τὸ φάρμακον ἔνϑα τὸ λᾶϑον. 

ἀλλὰ καὶ ἣν ὅλον αὐτὸ λαβὼν ποτὶ χεῖλος ἀμέλξω, 55 

οὐδ᾽ οὕτως σβέσσω τὸν ἐμὸν πόϑον. ἄρτι δὲ χαίρειν 
τοῖσι τεοῖς προϑύροις ἐπιτέλλομαι. οἶδα τὸ μέλλον. 

καὶ τὸ ῥόδον καλόν ἐστι, καὶ ὁ χρόνος αὐτὸ μαραίνει" 

καὶ τὸ ἴον καλόν ἐστιν ἐν εἴαρι. καὶ ταχὺ γηρᾷ" 9 

καὶ κάλλος καλόν ἐστι τὸ παιδικόν, ἀλλ᾽ ὀλίγον ξῇ.ς. 33 

ἥξει καιρὸς ἐκεῖνος, ὁπανέκα καὶ τὺ φιλάσεις, 

ἁνίκα τὰν κραδίαν ὀπτεύμενος ἁλμυρὰ κλαύσεις. 

ἀλλὰ τὺ παῖ καὶ τοῦτο πανύστατον ἁδύ τι ῥέξον᾽ 3 

ὁππόταν ἐξενϑὼν ἠρτημένον ἐν προϑύροισι 
τοῖσι τεοῖσιν ἴδῃς τὸν τλάμονα, μή μὲ παρένϑης; 

λευκὸν τὸ κρένον ἐστί, μαραίνεται ἁνίκα πίπτει. 30 
ἃ δὲ χιὼν λευκά. καὶ τάκεται ἁνίκα παχϑῆ. 3: 
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στᾶϑι δὲ καὶ βραχὺ κλαῦσον. ἐπισπείσας δὲ τὸ δάχρυ 
λῦσον τᾶς σχοίνω μὲ καὶ ἀμφίϑες ἔκ ῤῥεϑέων σῶν 

εἵματα χαὶ κρύψόν με; τὸ δ᾽ αὐ πύματόν μὲ φέλασον, 
κἂν νεχρῷ χάρισαι τὰ σὰ χείλεα. μή μὲ φοβαϑῆς" 
οὐ δύναμαι σίνειν σε, διαλλάξεις ἐξ φιλάσας. 
χῶμα δέ μοι χῶσόν τι. τό μευ κρύψει. τὸν ἔρωτα. 

κἂν ἀπίῃς. τόδε μοι τρὶς ἐπαίασον᾽ ὦ φίλε κεῖσαι. 
ἣν δὲ ϑέλῃς, καὶ τοῦτο᾽ καλὸς δέ μοι ὥλεϑ'᾽ 

ἑταῖρος. 

γράψον καὶ τόδε γράμμα.. τὸ σοῖς τοίχοισι χαράξω᾽ 
τοῦτον ἔρως ἔκτεινεν. ὁδοιπόρε, μὴ πα- 

ροδεύσῃς., 
ἀλλὰ στὰς τόδε λέξον" ἀπηνέα εἶχεν ἑταῖ- 

ρον." 

Ὡ δ᾽ εἰπὼν λέϑον εἷσεν, ἐρεισάμενος δ᾽ ἐπὶ τοίχω 
ἄχρις γεισοπόδων. φοβερὸν λόχον ἅπτετ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν. 
τὰν λεπτὰν σχοινῖδα. βρόχον δ᾽ ἔμβαλλε τραχήλῳ. 
τὰν ἕδραν δ᾽ ἐκύλισεν ἀπαὶ ποδός. ἠδ᾽ ἐκρεμάσϑη 
νεκρός. ὃ δ᾽ αὖτ᾽ ὥϊξε ϑύρας καὶ τὸν νεκρὸν εἶδεν 
αὐλᾶς Ἐξ ἰδίας ἠρτημένον. οὐδ᾽ ἐλυγίχϑη 
τὰν ψυχάν, οὐ κλαῦσεν ξὸν φόνον. ἀλλ᾽ ἐπὶ νεκρῷ 
εἵματα πάντ᾽ ἐμίανεν. ἐφαβικὰ βαῖνε δ᾽ ἐς ἀϑλα 
γυμνασίων. καὶ τῇδε φίλων ἐπεμαέετο λουτρῶν, 
καὶ ποτὶ τὸν ϑεὸν ἦνϑε. τὸν ὕβρισε" λαϊνέας δέ 
ἵπτατ᾽ ἀπὸ κρηπῖδος ἐς ὕδατα" τῷ δ᾽ ἐφ᾽ ὕπερϑεν 
ἅλατο καὶ τὥγαλμα. κακὸν δ᾽ ἔκτεινεν ἔφαβον᾽ 
νᾶμα δ᾽ ἐφοινίχϑη᾽ παιδὸς δ᾽ ἐπενάχετο φωνά" 
»χαίρετε τοὶ φιλέοντες" ὁ γὰρ μισῶν ἐφονεύϑη. 
στέργετε δ᾽ οἵ μισεῦντες" ὃ γὰρ ϑεὸς οἷδε δικάξειν."“ 

ὅ0 

ὅδ 

θ0 
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[ἀγ}}. ΥἹἱ, (Βίοπ. ΧΥ͂.) 

Ἐπιϑαλάμιος ᾿4χιλλέως καὶ 4ηιδαμ εἰας. 

ΜΥΡΣΩΝ. 

“ῆῇς νύ τί μοι ἡΠυκίδα Σικελὸν μέλος ἁδὺ λιγαίνειν, 
ἱμερόεν γλυκύϑυμον ἐρωτικόν. οἷον ὁ Κύκλωψ 
ἄεισεν Πολύφαμος ἐπ᾽ ἠόνι τῷ Γαλατείᾳ; 

ὙΚΊΖΑΣ: 

κἠμοὶ συρίσδεν Μύρσων φίλον ἀλλὰ τί μέλψω:; 

ΜΥΡΣΦΝ. “ 

Σκύριον ὃν Δυκέδα ξαλώμενος ἀδες ἐρωτα. 5. 
λάϑρια Πηλείδαο φιλάματα. λάϑριον εὐνάν, 
πῶς παῖς ἕσσατο φᾶρος. ὁμῶς δ᾽ ἐψεύσατο μορφάν 
καὶ νόμος ἐν κώραις Πυκομηδίσιν οὐκ ἀλεγοίσαις, 
οὐδ᾽ εὕδειν κατὰ παστὸν ᾿Δχιλλέα Ζηιδαμείας. 

ΔΥΚΙΖΑ͂Σ. 

“Ἄρπασε τὰν Ἑλέναν πόϑ᾽ ὁ βουκόλος. ἀγε δ᾽ ἐς Ἴδαν, τὸ 
Οἰνώνῃ κακὸν ἄλγος. ἐχώσατο δ᾽ ἃ “ακεδαίμων 
πάντα δὲ λαὸν ἄγειρεν ᾽4χαϊκόν, οὐδέ τις Ἕλλην, 
οὔτε Μυκηναίων οὐτ᾽ Ἤλιδος οὔτε “ακώνων. 
μεῖνεν ξὸν κατὰ δῶμα. φέρον δὲ σὺν αἰνὸν ρηα. 
λάνϑανε δ᾽ ἐν κώραις Πυκομηδίσι μοῦνος ᾿4χιλλεύς, 15: 

εἴρια δ᾽ ἀνθ᾽ ὅπλων ἐδιδάσκετο, καὶ χερὶ λευκᾷ 
παρϑενικὸν κόρον εἶχεν. ἐφαίνετο δ᾽ ἠῦτε κώρα᾽ 
καὶ γὰρ ἴσον τήναις ϑηλύνετο, καὶ τόσον ἄνϑος 
χιονέαις πόρφυρε παρηίσι. καὶ τὸ βάδισμα 
παρϑενικῆς ἐβάδιξε, κόμας δ᾽ ἐπύκαξε καλύπτρῃςξᾳ "» 
ϑυμὸν δ᾽ ἀνέρος εἶχε. καὶ ἀνέρος εἶχεν ἔρωτα. 
ἐξ ἀοῦς δ᾽ ἐπὶ νύκτα παρίζετο Ζ4ηιδαμείᾳ. 
καὶ ποτὲ μὲν τήνας ἐφίλει χέρα, πολλάκι δ᾽ αὐτᾶς 
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στάμονα καλὸν ἄειρε, τάχ᾽ ἁδέα δὲ κρόκ᾽ ἐπήνει" 
ἤσϑιε δ᾽ οὐκ ἄλλᾳ σὺν ὁμάλικι, πάντα δ᾽ ἐποίει 
σπεύδων κοινὸν ἐς ὕπνον. ἔλεξέ νυ καὶ λόγον αὐτάν 
ἄλλαι μὲν κνώσσουσι σὺν ἀλλήλαισιν ἀδελφαί, 
αὐτὰρ ἐγὼ μούνα, μούνα σὺ δὲ νύμφα καϑεύδεις. 
αἱ δύο παρϑενικαὶ συνομάλικες. αἵ δύο καλαί 
ἁμὰ μόναι κατὰ λέκτρα καϑεύδομες ἁ δὲ πονηρά 
νὺξ ἄτᾳ δολίᾳ μὲ κακῶς ἀπὸ σεῖο μερίσδει. 
οὐ γὰρ ἐγὼ σέο. ..... 

[ἀγ}}}. Υ11. (Τπεοον. ΧΧΥΠΙ],) 

Θιες ΟΣ 
(θ6ε6βι ἱπιὰπ}.) 

ΚΌΡΗ: 

Τὰν πινυτὰν Ἑλέναν Πάρις ἥρπασε βουκόλος ἄλλος. 

ΖΔΆΦΝΙΣ. 

μᾶλλον ἑκοῖσ᾽ Ἑλένα τὸν βουκόλον ἐστὶ φιλεῦσα. 

ΚΟΡΗ. 

μὴ καυχῶ σατυρίσκε᾽ κενὸν τὸ φέλαμα λέγουσιν. 

ΖΩΦΝΙΣ. 

ἔστι καὶ ἐν κενεοῖσι φιλάμασιν ἁδέα τέρψις. 

ἜΘΕΙ. 

τὸ στόμα μευ πλύνω καὶ ἀποπτύω τὸ φίλαμα. 

Ζ4ΆΦΝΙΣ.. 

πλύνεις χείλεα σεῖο; δίδου πάλιν ὄφρα φιλάσω. 

ΚΟΡΗ. 

καλόν σοι δαμάλας φιλέειν, οὐκ ἄξυγα κώραν. 

πὰ ἀνὰ ει μιν, 
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ΖΑΦΝΙΣ. 

μὴ καυχῶ᾽ τάχα γάρ σε παρέρχεται ὡς ὄναρ ἥβη. 

ΚΟΡΗ. 

ἁ σταφυλὶς σταφὶς ἔστ᾽, οὐδὲ ῥόδον αὖον ὀλεῖται. 

2ΖΖ4ΦΝΙΣ. 

δεῦρ᾽ ὑπὸ τὰς κοτίνους, ἵνα σοί τινα μῦϑον ἐνίψω. 

ΚΟΡΗ. 

οὐκ ἐθέλω᾽ καὶ πρίν μὲ παρήπαφες ἁἀδέϊ μύϑῳ. 

ΖΑΆΦΝΙΣ. 

δεῦρ᾽ ὑπὸ τὰς πτελέας, ἵν᾿ ἐμᾶς σύριγγος ἀκούσῃς. 

ΚΟΡΗ. 

τὴν σαυτοῦ φρένα τέρπ᾽ " ὀξύϑροον οὐδὲν ἀρέσκει 

ΖΑΦΝΙΣ. 

φευ φεῦ τᾶς Παφίας χόλον ἅξεο καὶ σύγε κώρα. 

ΚΟΡΗ. 

χαιρέτω ἃ Παφία᾽ μόνον ἵλαος "άρτεμις εἴη. 

Ζ4ΦΝΙΣ. 

μὴ λέγε, μὴ βάλλῃ σε καὶ ἐς λίνον ἄκριτον ἔνϑῃς. 

ΚΟΡΗ. 

βαλλέτω ὡς ἐθέλει" πάλιν [Ἄρτεμις ἄμμιν ἀρήγει. 

ΖΑΦΝΙΣ. 

οὐ φεύγεις τὸν Ἔρωτα. τὸν οὐ φύγε παρϑένος ἄλλη. 

: ΚΟΡΗ. 

φεύγω ναὶ τὸν Πᾶνα᾽ σὺ δὲ ξυγὸν αἂν ἀεέραις. 

Ζ4ΦΝΙΣ. 

δειμαίνω, μὴ δή σε κακωτέρῳ ἀνέρι δώσει. 

μἠπιβάλῃς τὴν χεῖρα, καὶ εἰσέτι χεῖλος ἀμύξω. 

1Τ 

19 
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ΚΟΡΗ. 

πολλοί μ᾽ εὖ μνώοντο, νόον δ᾽ ἐμὸν οὔτις ἐκήλει. 

ΔΆΦΝΙΣ. 
εἷς καὶ ἐγὼ πολλῶν μνηστὴρ τεὸς ἐνθάδ᾽ ἵχάνω. 

ΚΟΡΗ. 

καὶ τέ φίλος ῥέξαιμι; γάμοι πλήϑουσιν ἀνίας. 

ΖΔΑΦΝΙΣ. 

οὐκ ὀδύνην, οὐκ ἄλγος ἔχει γάμος, ἀλλὰ χορείην. 15 

ΚΟΡΗ. 

ναὶ μᾶν φασι γυναῖκας ἑοὺς τρομέειν παρακοίτας. 

ΖΖΩΦΝΙΣ. 

μᾶλλον ἀεὶ κροτέουσι" ..«τίνα τρομέουσι γυναῖκες 1" 

ΚΟΡΗ. 

ὠδίνειν τρομέω᾽ χαλεπὸν βέλος Εἰλειϑυίης. 

ΖΖΩΦΝΙΣ. 

ἀλλὰ τεὴ βασίλεια μογοστόκος "Δρτεμίές ἐστιν. 

ΚΟΡΗ. 

ἀλλὰ τεκεῖν τρομέω, μὴ καὶ χροα καλὸν ὀλέσσω. 30 

Ζ4ΦΝΙΣ:.. 

ἣν δὲ τέκῃς φέλα τέκνα, νέον φάος ὄψεαι ἥβας. 

ΚΟΡΗ. 

καὶ τί μοι ἕδνον ἄγεις γάμου ἄξιον, ἢν ἐπινεύσω: 

ΖΔ4ΦΝΙΣ. 

πᾶσαν τὰν ἀγέλαν, πάντ᾽ ἄλσεα καὶ νομὸν ἕξεις. 

ΚΟΡΗ. 

ὄμνυε μὴ μετὰ λέκτρα λιπὼν ἀέκουσαν ἀπενϑεῖν. 

ΖΆΦΝΙΣ. 

οὐ μαὐτὸν τὸν Πᾶνα. καὶ ἣν ἐθέλῃς μὲ διώξαι. “9 

»Δδνδιί-ὐὐλυιοιν 
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ΚΟΡΗ. 

τεύχεις μοι θαλάμους, τεύχεις καὶ δῶμα καὶ αὐλάς; 

Ζ4ΦΝΙΣ. 

τεύχω σοι ϑαλάμους᾽ τὰ δὲ δώματα κκελὰ νομεῦσι. 

ΚΟΡΗ. 

πατρὶ δὲ γηραλέῳ τίνα μάν. τένα μῦϑον ἐνίψω : 

ΖΑΦΝΙΣ. 

αἰνήσει σέο λέκτρον, ἐπὴν ἐμὸν οὔνομ᾽ ἀκούσῃ. 

ΚΟΡΗ. 

οὔνομα σὸν λέγε τῆνο᾽ καὶ οὔνομα πολλά κε τέρποι. 40 

“ΑΦΝΙΣ. 

Ζάφνις ἐγώ, “υκίδας τε πατήρ, μήτηρ δὲ Νομαίη. 

ΚΟΡΗ. 

ἐξ εὐηγενέων᾽ ἀλλ᾽ οὐ ἔϑεν εἰμὶ χερείων. 

ΖΑΦΝΙΣ. 

οἶδ᾽, ἄκρα τιμίη ἐσσί, πατὴρ δέ τοί ἐστι Μενάλκας. 

(θβυπί φυδοάδιηη.) 

ΚΟΡΗ. 

δεῖξον ἐμοὶ ἔϑεν ἄλσος ὅπῃ. πόϑεν ἵσταται αἴας: 

ΖΩΦΝΙΣ. 

δεῦρ᾽ ἴδε, πῶς ἀνϑεῦσιν ἐμαὶ ῥαδιναὶ κυπάρισσοι. 

ΚΟΡΗ. 

αἶγες ἐμαὶ βόσκεσϑε, τὰ βουκόλω ἔργα νοήσω. 

Ζ4ΦΝΙΣ. 

ταῦροι καλὰ νέμεσϑ᾽. ἐμὰ παρϑένῳ ἄλσεα δείξω. 

ΚΟΡΗ. 

τί ῥέξεις σατυρίσκε; τί δ᾽ ἔνδοϑεν ἅψαο μαζῶν: 
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ΖΖΦΝΙΣ. 

μᾶλα τένα πράτιστα τάδε χνοάοντα διδαξω. 

ΚΟΡΗ. ἶ 

ναρχῶ ναὶ τὸν Πᾶνα. τεὴν πάλιν ἔξελε χεῖρα. 50 

ΖΑΆΦΝΙΣ. 

Ὁ ϑάρσει κῶρα φίλα. τί μοι ἔτρεμες; ὡς μάλα δειλὰ 

ΚΟΡΗ. 

βάλλεις εἰς ἀμάραν με καὶ εἵματα καλὰ μιαίνεις. 

Ζ4ΦΝΙΣ. 

ἀλλ᾽ ὑπὸ σοὺς πέπλους ἁπαλὸν νάκος ἡνίδε βάλλω. 

ΚΟΡΗ. 

φεῦ φεῦ καὶ τὰν μέτραν ἀπ᾽ ὀσφύος: ἐς τί δ᾽ ἔλυσας: 

ΖΑἍΑΦΝΙΣ. 

τᾷ Παφίᾳ πράτιστον ἐγὼ τόδε δῶρον ὀπάξω. 55 

ΚΟΡΗ. 
΄ , “ ’ 3 3 ΄ 

5 Ὃμίμνε τάλαν᾿ τάχα τίς τοι ἐπέρχεται" χον ἀκούω. 

ΖΆΦΝΙΣ. 

ἀλλήλαις λαλέουσι τεὸν γάμον αἱ κυπάρισσοι. 

ΚΟΡΗ. 

ἀμπεχόνην ποίησας ὅλον ῥάκος᾽ εἰμὶ δὲ γυμνά. 

Ζ4ἍΦΝΙΣ. 

ἄλλην ἀμπεχόνην τῆς σῆς τοι μείζονα δώσω. 

ΚΟΡΗ. 

φής μοι πάντα δόμεν" τάχα δ᾽ ὕστερον οὐδ᾽ ἅλα 
δοίης. 60 

ΖΔΑΆΦΝΙΣ. 

δ. αἴϑ᾽ αὐτὰν δυνάμαν καὶ τὰν ψυχὰν ἐπιβάλλειν. 

ΚΟΡΗ. 

[άρτεμι, μὴ νεμέσα σοῖς δήμασιν οὐκέτι πιστῇ. 
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Ζ4ΦΝΙΣ. 

ῥέξω πόρτιν Ἔρωτι καὶ αὐτὰν βοῦν ᾿ἀφροδίτᾳ. 

ΚΟΡΗ. 

παρϑένος ἔνϑα βέβηκα, γυνὴ δ᾽ εἰς οἶκον ἀφέρπω. 

Ζ4ΦΝΙΣ. 

ἀλλὰ γυνὴ μήτηρ. τεκέων τροφός, οὐκέτι κώρα. 85 
Ὡς οἱ μὲν χλοεροῖσιν ἰαινόμενοι μελέεσσιν 

ἀλλήλοις ψιϑύριξον. ἀνύετο φώριος εὐνή. 
χὴ μὲν ἀνεγρομένη σῖγ᾽ ἔστιχε μᾶλα νομεύειν 
ὄμμασιν αἰδομένοις , κραδίη δέ οἱ ἔνδον ἰάνϑη. 
ὃς δ᾽ ἐπὶ ταυρείας ἀγέλας κεκορημένος εὐνᾶς. 

[ἀγν}}. 711, (ἴοβεκ. ΤΥ.) 

Μεγαρα. 

οΛητερ ἐμή, τέφϑ᾽ ὧδε φίλον κατὰ ϑυμὸν ἰαπτεις 
ἐχπάγλως ἀχέουσα. τὸ πρὶν δέ τοι οὐκέτ᾽ ἔρευϑος 
σῴξετ᾽ ἐπὶ δεϑέεσσι ; τί μοι τόσον ἠνίησαι:; 
ἦρ᾽ ὅ τοι ἄλγεα πάσχει ἀπείριτα φαίδιμος υἱός 
ἀνδρὸς ὕπ᾽ οὐτιδανοῖο, λέων ὡσείϑ᾽ ὑπὸ νεβροῦ;, 5 

ὦμοι ἐγώ, τί νυ δή με ϑεοὶ τόσον ἠτίμασσαν 
ἀϑάνατοι: τί νύ μ᾽ ὧδε κακῇ γονέες τέκον αἴσῃ; 
δύσμορος. ἥτ᾽ ἐπεὶ ἀνδρὸς ἀμύμονος ἐς λέχος ἦλϑον. 
τὸν μὲν ἐγὼ τίεσκον ἴσον φαέεσσιν ἐμοῖσιν 
ἠδ᾽ ἔτι νῦν σέβομαί τε καὶ αἰδέομαι κατὰ ϑυμόν᾽ τ᾽ 
τοῦ δ᾽ οὔτις γένετ᾽ ἄλλος ἀποτμότερος ξωόντων. 

οὐδὲ τόσων σφετέρῃσιν ἐγεύσατο φροντίσι κηδέων. 
σχέτλιος. ὃς τόξοισιν, ἅ οἵ πόρεν αὐτὸς ᾿ἡπόλλων 
ἠέτινος Κηρῶν ἢ Ἐρινύος αἰνὰ βέλεμνα, 

ΒῦΟσΟΙ,. ΘΕ. 9 
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παῖδας ἑοὺς κατέπεφνε καὶ ἐκ φίλον εἵλετο ϑυμόν 
μαινόμενος κατὰ οἶκον, ὃ δ᾽ ἔμπλεος ἔσκε φόνοιο. 

τοὺς μὲν ἐγὼ δύστηνος ἐμοῖς ἴδον ὀρϑαλμοῖσι 
βαλλομένους ὑπὸ πατρί. τὸ δ᾽ οὐδ᾽ ὄναρ ἤλυϑεν 

. ἄλλῳ. 

οὐδέ σφιν δυνάμην ἀδινὸν καλέουσιν ἀρῆξαι 
μητέρ᾽ ξήν, ἐπεὶ ἐγγὺς ἀνίκητον κακὸν ἦεν. 
ὡς δ᾽ ὄρνις δύρηται ἐπὶ σφετέροισι νεοσσοῖς 
ὀλλυμένοις. οὔστ᾽ αἰνὸς ὕφις ἔτι νηπιάχοντας 

ϑάμνοις ἕν πυκινοῖσι κατεσϑίῃ᾽ ἢ δὲ κατ᾽ αὐλάς 

πωτᾶται κλάξουσα μάλα λιγὺ πότνια μήτηρ, 

οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔχει τέχνοισιν ἐπαρκέσαι" ἢ γάρ οἵ αὐτῇ 
ἄσσον ἴμεν μέγα τάρβος ἀμειλέκτοιο πελώρον" 

ὡς ἐγὼ αἰνοτόκεια φίλον γόνον αἰάξουσα 

μαινομένοισι πόδεσσι δόμον κάτα πολλὸν ἐφοίτων. 
ὥς γ᾽ ὄφελον μετὰ παισὶν ἅμα ϑνήσκουσα καὶ αὐτή 
κεῖσϑαι φαρμακόεντα δι᾽ ἥπατος ἰὸν ἔχουσα. 

κ Ἅκ ξ 4 

Ἴνστεμι ϑηλυτέρῃσι μέγα κρείουσα γυναιξί. 
τῷ χ᾽ ἡμέας κλαύσαντε φίλῃσ᾽ ἐνὶ χερσὶ τοκῆες 
πολλοῖς σὺν κτερέεσσι πυρῆς ἐπέβησαν ὁμοίης. 
καί κεν ἕνα χρύσειον ἐς ὀστέα κρωσσὸν ἁπάντων 
λέξαντες κατέϑαψαν. ὅϑι πρῶτον γενόμεσϑα. 
νῦν δ᾽ οἵ μὲν Θήβην ἱπποτρόφον ἐνναίουσιν 
᾽Ζονίου πεδίοιο βαϑεῖαν βῶλον ἀροῦντες" 
αὐτὰρ ἐγὼ Τίρυνϑα κάτα κραναὴν πόλιν Ἥρης 
πολλοῖσιν δύστηνος ἰάπτομαι ἄλγεσιν ἦτορ 
αἰὲν ὁμῶς" δακρύων δὲ πάρεστί μοι οὐδ᾽ ἴ ἐρωή. 
ἀλλὰ πόσιν μὲν ὁρῶ παῦρον χρόνον ὀφθαλμοῖσιν 
οἴκῳ Ἐν ἡμετέρῳ " πολέων γάρ οἵ ἔργον ἑτοῖμον 
αόχϑων. τοὺς ἐπὶ γαῖαν ἀλώμενος ἠδὲ ϑάλασσαν 
μοχϑίζξει πέτρης ὅγ᾽ ἔχων νόον ἠὲ σιδήρου 
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καρτερὸν ἐν στήϑεσσι᾽ σὺ δ᾽ ἠύὔτε λείβεται ὕδωρ, 1 

νύχτάς τε κλαίουσα καὶ ἐκ Διὸς ἤμαϑ'᾽ ὁπόσσα. 

ἄλλος μὰν οὐκ ἄν τις ἐὐφρήναι μὲ παραστάς 

κηδεμόνων᾽ οὐ γάρ σφε δόμων κατὰ τεῖχος ἐέργει. 

καὶ λίην πάντές γε πέρην πιτυώδεος ᾿Ισϑμοῦ 

ναίουσ᾽ ἢ οὐδέ μοί ἐστι πρὸς ὅντινά κε βλέψασα 50 

οἷα γυνὴ πανάποτμος ἀναψύξαιμι φίλον κῆρ, 

νόσφί γε δὴ Πύρρης συνομαέμονοθ᾽ ἣ δὲ καὶ αὐτή 

ἀμφὶ πόσει σφετέρῳ πλέον ἄχνυται Ἰφικλῆι; 

σῷ υἱεῖ" πάντων γὰρ ὀιξυρώτατα τέκνα 

γείνασϑαί σε ϑεῷ τε καὶ ἀνέρι ϑνητῷ ἔολπα.“ 58 

Ὡς ὁ ἄρ᾽ ἔφη᾽ τὰ δέ οἵ ϑαλερώτερα δάκρυα μήλων 

κύκλον ὃς ἱμεφόεντα κατὰ βλεφάφων ἐχέοντο, 

μνησαμένῃ τέχνων τε καὶ ὧν μετέπειτα τοκήων. 

ὡς δ᾽ αὔτως δακρύοισι παφήια λεύκ᾽ ἐδίαινεν 

᾿Δλκμήνη᾽ βαρὺ δ᾽ ἤγε καὶ ἐκ ϑυμοῦ στενάχουσα 60 

αὐϑοισιν πυκινοῖσι φίλην νυὸν ὧδε μετηύδα" 

»“Ζαιμονίη παίδων, τί νύ τοι φρεσὶν ἔμπεσε τοῦτο 

Β  Ἰδέροιο: πῶς ἄμμ᾽ ἐθέλεις ὀροϑυνέμεν ἄμφω 

κήδε᾽ ἄλαστα λέγουσα; τὰ δ᾽ οὐ νῦν πρῶτα κέἔ- 

κλαυται. 

ἢ οὐχ ἅλις, οἷς ἐχόμεσϑα τὸ δεύτατον αἰὲν ἐπ᾿ ἦμαρ ὁ 

γεινομένοις » μάλα μέν ΜῈ φιλοφληνής κέ τις εἴη. 

ὅστις ἀριϑμήσειν ἕν ἐφ᾽ ἡμετέροις ἀχέεσσι 

ϑαρσοίη᾽" τοιῆσδ᾽ ἐκυρήσαμεν ἐκ ϑεοῦ αἴσης. 

καὶ δ᾽ αὐτὴν ὁρόω σὲ ΟΝ τέκος ἀτρυτοισιν 

ἄλγεσι μοχϑίζουσαν᾽ ἐπιγνώμων δέ τοί εἰμι το 

ἀσχαλάαν, ὅτε δή γε καὶ εὐφροσύνης κόρος ἐστί. 

καί δὲ μάλ᾽ ἐχπάγλως ὀλοφύρομαι ἠδ᾽ ἐλεαίρω. 

οὕνεκεν ἡμετέροιο λυγροῦ μετὰ δαίμονος ἔσχες. 

ὅσϑ᾽ ἡμῖν ἐφύπερϑε κάρης βαρὺς αἰωρεῖται. 

ἴστω γὰρ Κούρη τε καὶ εὐέανος Ζημήτηρ. Ἵ5 
93 
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ἅς κε μέγα βλαφϑ είς τις ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσαι 
δυσμενέων. μηϑέν σε χερειότερον φρεσὶν ἧσι 
στέργειν ἢ εἴπέρ μοι ὑπὲκ νηδυιόφιν ἦλϑες 
καί μοι τηλυγέτη ἐνὶ δώμασι παρϑένος ἦσϑα. 
οὐδ᾽ αὐτήν γέ νυ πάμπαν ἔολπά σε τοῦτό γε λήϑειν. 99 
τῶ μή μ᾽ ἐξείπῃς πότ᾽ ἐμὸν ϑάλος, ὥς σευ ἀκηδέω. 
μηδ᾽ εἴ κ᾽ ἠὐκόμου Νιόβης πυκινώτερα κλαίω. 
οὐϑὲν γὰρ νεμεσητὸν ὑπὲρ τέκνου γοάασϑαι 
μητέρι δυσπαϑέοντος᾽ ἐπεὶ δέκα μῆνας ἔκαμνον 
πρὶν ἤπέρ τ᾽ ἰδέειν μιν, ὑφ᾽ ἥπατι εἴσω ἔχουσα, 585 
καί με πυλάρταο σχεδὸν ἤγαγεν Δ4ἰδωνῆος" 
ὧδέ ἑ δυστοκέουσα κακὰς ὠδῖνας ἀνέτλην. 

νῦν δέ μοι οἴχεται υἱὸς ἐπ᾽ ἀλλοτρίης νέον ἀϑλον 
ἐχτελέων᾽ οὐδ᾽ οἶδα δυσάμμορυς, εἴτέ μιν αὗτις 
ἐνθάδε νοστήσανϑ᾽ ὑποδέξομαι, εἴτε καὶ οὐκί. 90 
πρὸς δ᾽ ἔτι μ᾽ ἐπτοίησε διὰ γλυκὺν αἰνὸς ὄνειρος 
ὕπνον" δειμαίνω δὲ παλίγκοτον ὄψιν ἰδοῦσα 
ἐχπάγλως. μή μοί τι τέκνοις ἀποϑύμιον ἕρπῃ. 
εἴσατο γάρ μοι ἔχων μακέλην εὐεργέα χερσί 
παῖς ἐμὸς ἀμφοτέρῃσι. βίη Ἡρακληείη" 95 
τῇ μεγάλην ἐλάχαινε δεδεγμένος ὡς ἐπὶ μισϑῷ 
τάφρον τηλεϑάοντος ἐπ᾽ ἐσχατιῇ τινος ἀγροῦ. 
γυμνὸς ἄτερ χλαίνης τε καὶ εὐμίτροιο χιτῶνος. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ παντὸς ἀφίκετο πρὸς τέλος ἔργου 
καρτερὸν οἰνοφόροιο πονεύμενος ἕρκος ἀλωῆς. 100 
ἤτοι ὃ λίστρον ἔμελλεν ἐπὶ προύχοντος ἐρείσας 
ἀνδήρου καταδῦναι, ἃ καὶ πάρος εἵματα ἕστο᾽ 
ἐξαπίνης δ᾽ ἀνέλαμψεν ὑπὲρ καπέτοιο βαϑείης 
πῦρ ἄμοτον, περὶ δ᾽ αὐτὸν ἀϑέσφατος εἴλεῖτο φλοξ. 
αὐτὰρ γ᾽ αἰὲν ὄπισϑε ϑοοῖς ἀνεχάξετο ποσσίν,. 10ὅ 
ἐχφυγέειν μεμαὼς ὀλοὸν βέλος Ἡφαίστοιο" 
αἰεὶ δὲ προπάροιϑεν ἑοῦ χροὸς ἠῦτε γέρρον 
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νώμασκεν μακέλην᾽ περὶ δ᾽ ὄμμασιν ἔνϑα καὶ ἔνϑα 

πάπταινεν, μὴ δή μιν ἐπιφλέξει δήιον πῦρ. 

τῷ μὲν ἀοσσῆσαι λελιημένος, ὥς μοι ἔπεα, 110 

Ἰφικλέης μεγάϑυμος ἐπ᾽ οὔδει κάππεσ᾽ ὀλισϑών 

πρὶν ἐλϑεῖν, οὐδ᾽ ὀρϑὸς ἀναστῆναι. δύνατ᾽ αὖτις, 

ἀλλ᾽ ἀστεμφὲς ἔκειτο. γέρων ὡσείτ᾽ ἀμενηνός, 

ὄντε καὶ οὐκ ἐθέλοντα βιήσατο γῆρας ἀτερπές 

καππεσέειν᾽ κεῖται δ᾽ ὅγ᾽ ἐπὶ χϑονὸς ἔμπεδον αὔτως. 115 

εἰσόκέ τις χειρός μιν ἀνειρύσσῃ παριόντων 

αἰδεσϑεὶς ὄπιδα τρομερὴν πολιοῖο γενείου. 

ὡς ἐν γῇ λελίαστο σακεσπάλος Ἰφικλείης ͵ 
αὐτὰρ ἐγὼ κλαΐίεσκον ἀμηχανέοντας ὁρῶσα 

παῖδας ἐμούς. μέχρι δή μοι ἀπέσσυτο νήδυμος ὕπνος 1530 

ὀφθαλμῶν, ἠὼς δὲ παραυτίκα φαινόλις ἦλϑε. 

τοῖα φίλη μοι ὄνειρα διὰ φρένας ἐπτοίησαν 

παννυχίῃ" τὰ δὲ πάντα πρὸς Εὐρυσϑῆα τρέποιτο 

οἴκου ἄφ᾽ ἡμετέροιο, γένοιτο δὲ μάντις ἐκείνῳ 
ϑυμὸς ἐμός, μηδ᾽ ἄλλο παρὲκ τελέσειέ τι δαίμων.“ 1. 

[4}}1.ὄ [Χ. (ΤΠ οον. ΧΧΥ.) 

Ἡρακλῆς Δεοντοφόνος. 
ἥ " " " χ 

Τὸν δ᾽ ὁ γέρων προσέειπε βοῶν ἐπίουρος ἀροτρεύς 
παυσάμενος ἔργοιο, τό οἵ μετὰ χερσὶν ἔκειτο" 
᾿ "Ἐκ τοι ξεῖνε πρόφρων μυϑήσομαι ὅσσ᾽ ἐρεείνεις, 

Ἑρμέω ἁξόμενος δεινὴν ὕπιν εἰνοδίέοιο " 
τὸν γάρ φασι μέγιστον ἐπουρανίων κεχολῶσϑαι. δ 
εἴ κεν ὁδοῦ ξαχρεῖον ἀνήνηταί τις ὁδίτην. 
ποῖμναι μὲν βασιλῆος ἐὔτριχες 4ὐγείαο 
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οὐ πᾶσαι βόσκονται ἴαν βόσιν οὐδ᾽ ἕνα χῶρον᾽ 
ἀλλ᾽ αἱ μέν ῥα νέμονται ἐπ᾿ ὄχϑαις ἀμφ᾽ Ἐλισοῦντος, 
αἵ δ᾽ ἱερὸν ϑείοιο παρὰ δόον ᾿Δλφειοῖο, 
αἵ δ᾽ ἐπὶ Βουπρασίου πολυβότρυος, αἵ δὲ καὶ ὧδε" 
χωρὶς δὲ σηκοί σφι τετυγμένοι εἰσὶν ἑκάσταις. 
αὐτὰρ βουκολίοισι περιπλήϑουσί περ ἔμπης 
πάντεσσιν νομοὶ ὧδε τεϑηλότες αἰὲν ἔασι 
"Μηνίου ἀμ μέγα τῖφος. ἐπεὶ μελιηδέα ποίην 
λειμῶνες ϑαλέϑουσιν ὑπόδροσοι εἰαμεναί τε 
εἰς ἅλις, ἥ ῥὰ βόεσσι μένος κεραῇσιν ἀέξει. 
αὖλις δέ σφισιν ἧδε τεῆς ἐπὶ δεξιὰ χειρός 
φαίνεται εὖ μάλα πᾶσι πέρην ποταμοῖο ῥέοντος, 
κείνῃ ὅϑι πλατάνιστοι ἐπηεταναὶ πεφύασι 
χλωρή τ᾿ ἀγριέλαιος, ᾿Δπόλλωνος νομίοιο 
ἱρὸν ἄγαλμ᾽ ὦ ξεῖνε. τελειοτάτοιο ϑεοῖο. 
εὐϑὺς δὲ σταϑμοὶ περιμήκεες ἀγροιώταις 
δέδμηνϑ᾽, οἵ βασιλῆι πολὺν καὶ ἀϑέσφατον ὄλβον 
ῥυόμεϑ᾽ ἐνδυκέως. τριπόλοις σπόρον ἐν νειοῖσιν 
ἔσϑ᾽ ὅτε βάλλοντες καὶ τετραπόλοισιν ὁμοίως. 

οὔρους μὴν ἴσχουσι φυτοσκάφοι οἵ πολύεργοι, 
ἐς ληνοὺς δ᾽ ἱκνεῦνται, ἐπὴν ϑέρος ὥριον ἔλθῃ. 
πᾶν γὰρ δὴ πεδίον τόδ᾽ ἐπίφρονος Αὐγείαο, 
πυροφύόροι τε γύαι καὶ ἀλωαὶ δενδρήεσσαι, 
μέχρι ἐπ᾽ ἐσχατιὰς πολυπίδακος ἀκρωρείης, 
ἃς ἡμεῖς ἔργοισιν ἐποιχόμεϑα πρόπαν ἦμαρ. 
ἣ δίκη οἰκήων, οἷσιν βίος ἔπλετ᾽ ἐπ᾽ ἀγρού. 
ἀλλὰ σύ πέρ μοι ἔνισπε, τό τοι καὶ κέρδιον αὐτῷ 
ἔσσεται, οὗτινος ὧδε κεχρημένος εἰλήλουθας, 

ἠέ τι “ὐγείην ἡ καὶ δμώων τινὰ κείνου 
δίξεαι. οἵ οἵ ἔασιν. ἐγὼ δέ κέ τοι σάφα εἰδώς 
ἀτρεκέως εἴποιμ᾽, ἐπεὶ οὐ σέγέ φημι κακῶν ἔξ 
ἔμμεναι οὐδὲ κακοῖσιν ἐοικότα φύμεναι αὐτόν, 
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οἷόν τοι μέγα εἶδος ἐπιπρέπει. ἦρά νυ παῖδες 
ἀϑανάτων τοιοῖδε μετὰ ϑνητοῖσιν ἔασι." 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη 4!:ιὸς ἄλκιμος υἱός " 

Ναὶ γέρον 4ὐγείην ἐθέλοιμί κεν ἀρχὸν ᾿Επειῶν 

εἰσιδέειν᾽ τοῦ γάρ με καὶ ἤγαγεν ἐνθάδε χρειώ. 

εἰ δ᾽ ὃ μὲν ἂρ κατὰ ἄστυ μένει παρὰ οἷσι πολίταις 

δήμου κηδόμενος. διὰ δὲ κρίνουσι, ϑέμιστας, 

ὁμώων δή τινα πρέσβυ σύ μοι φράσον ἡγεμονεύσας, 

ὅστις ἐπ᾿ ἀγρωτῶν γεραρώτερος αἰσυμνήτης; 

ᾧ κε τὸ μὲν εἴποιμι, τὸ δ᾽ ἐκ φαμένοιο πυϑοίμην. 

ἄλλου δ᾽ ἄλλον ἔϑηκε ϑεὸς ἐπιδευέα φωτῶν .““ 

Τὸν δ᾽ ὁ γέρων ἐξαῦτις ἀμείβετο δῖος ἀροτρεύς" 

᾿αϑανάτων ὦ ξεῖνε φραδῇ τινος ἐνθάδ᾽ ἵχάνεις, 

ὥς τοι πᾶν ὃ ϑέλεις αἶψα χρέος ἐκτετέλεσται. 

ὧδε γὰρ Αὐγείης, υἱὸς φίλος Ἠελίοιο, 
σφωιτέρῳ σὺν παιδί, βίῃ Φυλῆος ἀγαυοῦ, 

χϑιξζὸς δ᾽ εἰλήλουϑεν« ἀπ᾽ ἄστεος, ἤμασι πολλοῖς 

κτῆσιν ἐποψόμενος. ἥ οἵ νήριϑμος ἐπ᾽ ἀγρῶν᾽ 

ὥς που καὶ βασιλεῦσιν. ἐείδεται ἐν φρεσὶν ἧσιν 
αὐτοῖς κηδομένοισι σαώτερος ἔμμεναι οἶκος. 

ἀλλ᾽ ἔρμεν μάλα πρός Με π ἐγὼ δέ τοι πξεμΟΙΣΌΘΙΝ 

αὖλιν ἔφ᾽ ἡμετέρην, ἵνα κεν τέτμοιμεν ἄνακτα." 
Ὡς εἰπὼν ἡγεῖτο, νόῳ δ᾽ ἔτι πόλλ᾽ ἐμενοίνα, 

δέρμά τε ϑηρὸς ὁρῶν χειροπληϑῆ τε κορύνην; 
ὁππόϑεν ὁ ξεῖνος" μεμόνει δέ μιν αἰὲν ἔρεσϑαι" 
ἂψ δ᾽ ὄκνῳ ποτὶ χεῖλος ἐλάμβανε μῦϑον ἰόντα, 
μή τί οἵ οὐ κατὰ καιρὸν ἔπος προτιμυϑήσαιτο 
σπερχομένου᾽ χαλεπὸν δ᾽ ἑτέρου νόον ἴόμεναι ἀνδρός. 

τοὺς δὲ κύνες προσιόντας ἀπόπροϑεν αἶψ᾽ ἐνόησαν. 

ἀμφότερον ὀδμῇ τε χροὸς δούπῳ τε ποδοῖιν. 
ϑεσπέσιον δ᾽ ὑλάοντες ἐπέδραμον ἄλλοϑεν ἄλλος 

᾿Δμφιτρυωνιάδῃ Ἡρακλέϊ᾽ τὸν δὲ γέροντα 

40 

το 



100 

1836 ΙΝΟΒΒΤΟΒῸΝ 

ἄγριον ἀσπάζοντο περίσσαινόν 8᾽ ἑτέρωϑεν. 
τοὺς μὲν ὅγε λάεσσιν ἀπὸ χϑονὸς ὅσσον ἀείρων 
φευγέμεν ἂψ ὀπίσω δειδίσσετο, τρηχὺ δὲ φωνῇ 
ἠπείλει μάλα πᾶσιν, ἐρητύσασκε δ᾽ ὑλαγμοῦ, 
χαίρων ἐν φρεσὶν ἧσιν, ὁϑούνεκεν αἰὲν ἔρυντο 
αὖλιν κοὐ παρεόντος" ἔπος δ᾽ ὅγε τοῖον ἔειπεν᾽ 

5), πόποι. οἷον τοῦτο ϑεοὶ ποίησαν ἄνακτες 
ϑηρίον ἀνθρώποισι μετέμμεναι, ὡς ἐπιπειϑές. 
εἴ οἵ καὶ φρένες ὧδε νοήμονες ἔνδοϑεν ἦσαν, 
ἤδει δ᾽, ᾧ τε χρὴ χαλεπαινέμεν ᾧ τε καὶ οὐκί, 
οὐκ ἄν οἵ ϑηρῶν τις ἐδήρισεν περὶ τιμῆς" 
νῦν δὲ λίην ξάκοτόν τι καὶ ἀρρηνὲς γένετ᾽ αὕτως." 
Ἦ ῥα. καὶ ἐσσυμένως ποτὶ τωὐλίον ἷξον ἰόντες. 

» " " 

Ἠέλιος μὲν ἔπειτα ποτὶ ζόφον ἔτραπεν ἵππους 
δείελον ἦμαρ ἄγων᾽ τὰ δ᾽ ἐπήλυϑε πίονα μῆλα 
ἐκ βοτάνης ἀνιόντα μετ᾽ αὐλία τε σηκούς τε. 
αὐτὰρ ἔπειτα βόες μάλα μυρίαι ἄλλαι ἐπ᾽ ἄλλαις 
ἐρχόμεναι φαίνονϑ᾽ ὡσεὶ νέφη ὑδατόεντα, 
ἄσσά τ᾽ ἐν οὐρανῷ εἶσιν ἐλαυνόμενα προτέρωσε 
ἠὲ νότοιο βίῃ ἠὲ Θρῃκὸς βορέαο" 
τῶν μέν τ᾽ οὔτις ἀριϑμὸς ἐν ἠέρι γένετ᾽ ἰόντων, 
οὐδ᾽ ἄνυσις" τόσα γάρ τε μέγα προτέρωσε κυλίνδει 
ὃς ἀνέμου, τὰ δέ τ᾽ ἄλλα κορύσσεται αὖτις ἐπ᾽ ἄλλοις" 
τόσσ᾽ αἰεὶ μετόπισϑε βοῶν ἐπὶ βουκόλι᾽ ἤει. 
πᾶν δ᾽ ἄρ᾽ ἐνεπλήσϑη πεδίον, πᾶσαι δὲ κέλευϑοι 
ληίδος ἐρχομένης --- στείνοντο δὲ πίονες ἀγροί -- 
μυκηϑμῷ᾽" σηκοὶ δὲ βοῶν δεῖα πλήσϑησαν 
εἰλιπόδων., ὄϊες δὲ κατ᾽ αὐλὰς ηὐλίζοντο. 
ἔνϑα μὲν οὔτις ἕκηλος ἀπειρεσίων περ ἐόντων 
εἱστήκει παρὰ βουσὶν ἀνὴρ κεχρημένος ἔργου" 
ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἀμφὶ πόδεσσιν ἐὐτμήτοισιν ἱμᾶσι 

7ε 
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κωλοπέδας ἀράρισχε περισταδόν, ἐγγὺς ἀπέργων᾽" 
ἄλλος δ᾽ αὖ νέα τέκνα φίλαις ὑπὸ μητράσιν ἵει 
πινέμεναι λαροῖο μεμαότα πάγχυ γάλακτος, 
ἄλλος ἀμόλγιον εἶχ᾽, ἄλλος τρέφε πίονα τυρόν, 
ἄλλος ἐσῆγεν ἔσω ταύρους δίχα ϑηλειάων. 
“ὐγείης δ᾽ ἐπὶ πάντας ἰὼν ϑηεῖτο βοαύλους, 
ἥντινά οἱ κτεάνων κομιδὴν ἐτίϑεντο νομῆες. 
σὺν δ᾽ υἱός τε βίη τε βαϑύφρονος Ἡρακλῆος 
ὡμάρτευν βασιλῆι διερχομένῳ μέγαν ὄλβον. 
ἔνϑα καὶ ἀρρηκτόν περ ἔχων ἐν στήϑεσι ϑυμόν 
᾿Δμφιτρυωνιάδης καὶ ἀρηρότα νωλεμὲς αἰεί 
ἐχπάγλως ϑαύμαξε ϑεῶν τόγε μυρίον ἕδνον 
εἰσορόων. οὐ γάρ κεν ἔφασκέ τις οὐδὲ ἐώλπει 
ἀνδρὸς ληΐδ᾽ ἑνὸς τόσσην ἔμεν οὐδὲ δέκ᾽ ἄλλων, 
οἵτε πολύρρηνες πάντων ἔσαν ἐκ βασιλήων. 

Ἠέλιος δ᾽ ᾧ παιδὶ τόγ᾽ ἔξοχον ὥπασε δῶρον. 
ἀφνειὸν μήλοις περὶ πάντων ἔμμεναι ἀνδρῶν, 
καί ῥά οἵ αὐτὸς ὄφελλε διαμπερέως βοτὰ πάντα 
ἐς τέλος" οὐ μὲν γάρ τις ἐπήλυϑε νοῦσος ἐκείνοι» 
βουκολίοις, αἵτ᾽ τομῇ καταφϑείρουσι νομήων. 

αἰεὶ δὲ πλέονες κερααὶ βόες. αἰὲν ἀμείνους 

ἐξ ἔτεος γίνοντο μάλ᾽ εἰς ἔτος" ἦ γὰρ ἅπασαι 
ξωοτόκοι τ᾽ ἦσαν περιώσια ϑηλυτόκοι τε. 

ταῖς δὲ τριηκόσιοι ταῦροι συνόάμ᾽ ἐστιχόωντο 
κνήμαργοί 8᾽ ἕλικές τε. διηκόσιοι γέ μεν ἄλλοι 
φοένικες᾽ πάντες δ᾽ ἐπιβήτορες οἵγ᾽ ἔσαν ἤδη. 
ἄλλοι δ᾽ αὖ μετὰ τοῖσι δυώδεκα βουκολέοντο 
ἱεροὶ Ἠελίοιο" χρόην δ᾽ ἔσαν ἠῦτε κύκνοι 
ἀργησταί. πᾶσιν δὲ μετέπρεπον εἰλιπόδεσσιν" 
οἱ καὶ ἀτιμαγέλαι βόσκοντ᾽ ἐριϑηλέα ποίην 
ἐν νομῷ, ὧδ᾽ ἔκπαγλον ἐπὶ σφίσι γαυριόωντες. 
καί ῥ᾽ ὁπότ᾽ ἐκ λασίοιο ϑοοὶ προγενοίατο ϑῆρες 

ΗΠ 
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5 ἐς πεδίον δρυμοῖο βοῶν ἕνεκ᾽ ἀγροτεράων, 135 
πρῶτοι τοίγε μάχην δὲ κατὰ χροὸς ἤεσαν ὀσμήν. 
δεινὸν δ᾽ ἐβρυχῶντο φόνον λεῦσσόν τε προσώπῳ. 
τῶν μέν τε προφέρεσκε βίηφί τε καὶ σϑένεϊ ᾧ 
ἠδ᾽ ὑπεροπλίῃ Φαέϑων μέγα, τόν ῥα βοτῆρες 

“0. ἀστέρι πάντες ἔϊσκον, ὀϑούνεκα πολλὸν ἐν ἄλλοις π40 
βουσὶν ἰὼν λάμπεσκεν, ἀρίζηλος δ᾽ ἐτέτυκτο. 
ὃς δή τοι σκύλος αὖον ἰδὼν χαροποῖο λέοντος 

αὐτῷ ἔπειτ᾽ ἐπόρουσεν ἐὐσκόπῳ Ἡρακλῆι 
χρίμψασϑαι ποτὶ πλευρὰ κάρη στιβαρόν τε μέτωπον. 

“5. τοῦ μὲν ἄναξ προσιόντος ἐδράξατο χειρὶ παχείῃ "4 
σχαιοῦ ἄφαρ κέραος. κατὰ δ᾽ αὐχένα νέρϑ᾽ ἐπὶ γαίης 
κλάσσε βαρύν περ ἐόντα. πάλιν δέ μιν ὦσεν ὀπίσσω 
ὥμῳ ἐπιβρίσας " ὃ δέ οἵ περὶ νεῦρα τανυσϑ είς 
μυυὼν ἐξ ὑπάτοιο βραχίονος ὀρϑὸς ἀνέστη. 

150 ϑαύμαζξεν δ᾽ αὐτός τε ἄναξ υἱός τε δαΐφρων 150 
Φυλεὺς οἵ τ᾽ ἐπὶ βουσὶ κορωνίσι βουκόλοι ἄνδρες, 
᾿ἀμφιτρυωνιάδαο βίην ὑπέροπλον ἐδόντες. 

Ἂ » κ 

Τὼ δ᾽ εἰς ἄστυ λιπόντε καταυτόϑι πίονας ἀγρούς 
ἐστιχέτην, Φυλεύς τε βίη ϑ᾽ Ἡρακληείη. 

ι8᾽ λαοφόρου δ᾽ ἐπέβησαν ὅϑι πρώτιστα κελεύϑου, ιδδ 
λεπτὴν καρπαλίμοισι τρίβον ποσὶν ἐξανύσαντες, 
ἥ ῥα δι᾽ ἀμπελεῶνος ἀπὸ σταϑμῶν τετάνυστο 
οὔτι λέην ἀρίσημος ἐν ὕλῃ χλωρὰ ϑεούσῃ, 
τῇ μιν ἄρα προσέειπε Ζιὸς γόνον ὑψίέστοιο 

9. Αὐγείω φίλος υἱὸς ἔϑεν μετόπισϑεν ἰόντα, 180 
ἦκα παρακλίνας κεφαλὴν κατὰ δεξιὸν ὦμον᾽ 

Ξεῖνε. πάλαι τινὰ πάγχυ σέϑεν πέρι μῦϑον ἀκού- 

, σας: 
εἰ σεῦ περ. σφετέρησιν ἐνὶ φρεσὶ βάλλομαι ἄρτι. 
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» . - »,.γ.}» ε , ᾽ τ 
ἤλυϑε γὰρ στείχων τις ἀπ᾿ [άργεος ὡς μέσος ἀκμῆς 

6 ἐνθάδ᾽ ᾿άἀχαιὸς ἀνὴρ Ἑλίκης ἕξ ἀγχιάλοιο, 16 
[ ὃς δή τοι μυϑεῖτο καὶ ἐν πλεόνεσσιν Ἐπειῶν. 

οὕνεκεν ᾿Αργείων τις ἔϑεν παρεόντος ὕλεσσε 
ϑηρίον, αἰνολέοντα, κακὸν τέρας ἀγροιώταις. 

: κοέλην αὖλιν ἔχοντα Ζιὸς Νεμέοιο παρ᾽ ἄλσος. 
ΟΠ τὺ οὐκ οἶδ᾽ ἀτρεκέως ἢ Ἧργεος ἐξ ἱεροῖο τς 

8.» δ’ -' ’ὕ , ’ - ΄ 

αὐτόϑεν ἡ Τίρυνϑα νέμων πόλιν ἡε υκηνην, 

ὡς κεῖνός γ᾽ ἀγόρευε" γένος δέ μιν εἶναι ἔφασκεν, 
εἰ ἐτεόν περ ἐγὼ μιμνήσκομαι, ἐκ Περσῆος. 
“᾿ 3 δ᾽ [ὦ ΄ , 

ἕλπομαι οὐχ ἕτερον τόδε τλήμεναι Αἰγιαληῶν 

5 ἠὲσέ, δέρμα δὲ ϑηρὸς ἀριφραδέως ἀγορεύει 115 
χειρῶν καρτερὸν ἔργον, ὅ τοι περὶ πλευρὰ καλύπτει. 
εἴπ᾽ ἄγε νῦν μοι πρῶτον, ἵνα γνώω κατὰ ϑυμόν. 
ἥρως. εἴτ᾽ ἐτύμως μαντεύομαι εἴτε καὶ οὐκί, 
εἰ σύγ᾽ ἐκεῖνος. ὃν ἧμιν ἀκουόντεσσιν ἔειπεν 

0 οὔξ Ἑλίκηϑεν᾽ ἀχαιός, ἐγὼ δέ σε φράξομαι ὀρθῶς. τ80 
οι ἢ 3. ὦ’ 3 ᾿Ὶ] ’ ᾿ὕ ὍΝ 

εἰπὲ δ᾽ ὕπως ὀλοὸν τόδε ϑηρίον αὑτὸς ἔπεφνες. 
δ ΓΤ ’ , «ὦ 
ὅππως τ᾽ εὔυδρον Νεμέης εἰσήλυϑε χῶρον" 

3 Ἁ , ’ 8.9 ’ ’, δ 

οὐ μὲν γάρ κε τοσόνδε κατ᾽ ᾿4πίδα κνώδαλον εὕροις 
ἱμείρων ἰδέειν, ἐπεὶ οὐ μάλα τηλίκα βόσκει, 

5 ἀλλ᾽ ἄρκτους τε σύας τε λύκων τ᾽ ὀλοφώτϊον ἔϑνος. 85 
τῷ καὶ ϑαυμάξεσκον ἀκούοντες τότε μῦϑον᾽ 
οἵ δέ νυ καὶ ψεύδεσϑαι ὁδοιπόρον ἀνέρ᾽ ἔφαντο 
γλώσσης μαψιδίοιο χαριξόμενον παρεοῦσιν."“ 
Ὃς εἰπὼν μέσσης ἐξηρώησε κελεύϑου 

90. Φυλεύς, ὄφρα κιοῦσιν ἅμά σφισιν ἄρκιος εἴη. 96 

καί ῥά τε δηίτερον φαμένου κλύοι Ἡρακλῆος. 
ὅς μιν ὁμαρτήσας τοίῳ προσελέξατο μύϑῳ᾽ 

οἷ, 4ὐγηιάδη. τὸ μὲν ὅττί μὲ πρῶτον ἀνείρευ, 
8... Α ΄ δ» Ἁ ’ὔ ᾿ψ ων 

αὕτος καὶ μάλα ῥεῖα κατα στάϑμην ἐνοησαβ. 

95 ἀμρὶ δέ σοι τὰ ἕκαστα λέγοιμί κε τοῦδε πελώρου 195’ 
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ὅππως ἐκράανϑεν, ἐπεὶ λελίέησαι ἀκούειν, 
νόσφίν γ᾽ ἢ ὅϑεν ἦλϑε᾽ τὸ γὰρ πολέων περ ἐόντων 
᾿Ζργείων οὐδ᾽ εἷς κεν ἔχοι σάφα μυϑήσασϑαι᾽" 
οἷον δ᾽ ἀϑανάτων τίν᾽ ἐΐσκομεν ἀνδράσι πῆμα 
ἱρῶν μηνίσαντα Φορωνήεσσιν ἐφεῖναι. 
πάντας γάρ, πίση τις ἐπικλύξων ποταμὸς ὥς. 

λῖς ἄμοτον κεράιξε, μάλιστα δὲ Βεμβιναῖοι 
οὗ ἔϑεν ἄγχιστα κλαῖον ἄτλητα παϑόντες. 
τὸν μὲν ἐμοὶ πρώτιστα τελεῖν ἐπέταξεν ἄεϑλον 
Εὐρυσϑεύς, κτεῖναι δέ μ᾽ ἐφίετο ϑηρίον αἰνόν. 
αὐτὰρ ἐγὼ κέρας ὑγρὸν ἑλὼν κοίλην τε φαρέτρην 
ἰῶν ἐμπλείην νεόμην, ἑτέρηφι δὲ βάκτρον 
εὐπαγὲς αὐτόφλοιον ἐπηρεφέος κοτένοιο 
ἔμμητρον, τὸ μὲν αὐτὸς ὑπὸ ξαϑέῳ Ἑλικῶνι 
εὑρὼν σὺν πυκινῇσιν ὁλοσχερὲς ἔσπασα ῥίζαις. 
αὐτὰρ ἐπεὶ τὸν χῶρον, ὅϑι λὶς ἦεν, ἵκανον. 
δὴ τότε τόξον ἑλὼν στρεπτὴν ἐπέλασσα κορώνῃ 
νευρείην., περὶ δ᾽ ἰὸν ἐχέστονον εἶϑαρ ἔβησα. 
πάντῃ δ᾽ ὄσσε φέρων ὀλοὸν τέρας ἐσκοπίαζον, 
εἴ μιν ἐσαϑρήσαιμι πάρος τί με κεῖνον ἐδέσϑαι. 
ἤματος ἦν τὸ μεσηγύ, καὶ οὐδ᾽ ὅπῃ ἴχνια τοῖα 
φρασϑῆναι δυνάμην οὐδ᾽ ὠρυϑμοῖο πυϑέσϑαι. 
οὐδέ μεν ἀνθρώπων τις ἔην ἐπὶ βουσὶ καὶ ἔργοις 
φαινόμενος σπορίμοιο δι᾽ αὔλακος. ὅντιν᾽ ἐροίμην" 
ἀλλὰ κατὰ σταϑμοὺς χλωρὸν δέος εἶχεν ἕκαστον. 
οὐ μὴν πρὶν πόδας ἐόσχον ὅρος τανύφυλλον ἐρευνῶν, 
πρὶν ἰδέειν ἀλκῆς τε μεταυτίκα πειρηϑῆναι. 

ἤτοι ὃ μὲν σήραγγα προδείελος ἔστιχεν εἰς ἤν, 

βεβρωκὼς κρειῶν τε καὶ αἵματος, ἀμφὶ δὲ χαίτας 

αὐχμηρὰς πεπάλακτο φόνῳ χαροπόν τε πρόσωπον 
στήϑεά τε, γλώσσῃ δὲ περιλιχμᾶτο γένειον. 
αὐτὰρ ἐγὼ ϑάμνοισιν ἄφαρ σκιεροῖσιν ἐκρύφϑην 
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ἐν τρίβῳ ὑλήεντι δεδεγμένος ὁππόϑ᾽ ἵκοιτο, 
καὶ βάλον ἄσσον ἰόντος ἀριστερὸν ἐς κενεῶνα 
τηὐσίως" οὐ γάρ τι βέλος διὰ σαρκὸς ὄλισϑεν 
ὀκριόεν, χλωρῇ δὲ παλίσσυτον ἔμπεσε ποίῃ. 
αὐτὰρ ὃ κρᾶτα δαφοινὸν ἀπὸ χϑονὸς ὦκ᾽ ἐπάειρε 
ϑαμβήσας., πάντῃ δὲ διέδραμεν ὀφϑαλμοῖσι 
σχεπτόμενος. λαμυροὺς δὲ χανὼν ὑπ᾽ ὀδόντας ἔφηνε. 
τῷ δ᾽ ἐγὼ ἄλλον ὀϊστὸν ἀπὸ νευρῆς προΐαλλον 
ἀσχαλόων. ὥς μ᾽ ὃ πρὶν ἐτώσιος ἔκφυγε χειρός" 
μεσσηγὺς δ᾽ ἔβαλον στηϑέων. ὅϑι πλεύμονος ἕδρη. 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ὑπὸ βύρσαν ἔδυ πολυώδυνος ἰός, 

ἀλλ᾽ ἔπεσε προπάροιϑε ποδῶν ἀνεμώλιος αὔτως. 
τὸ τρίτον αὖ μέλλεσκον ἀσώμενος ἐν φρεσὶν αἰνῶς 
αὐερύειν" ὃ δέ μ᾽ εἶδε περιγληνώμενος ὕσσοις 
ϑὴρ ἄμοτος. μακρὴν δὲ περ᾽ ἰγνύῃσιν ἕλιξε 
κέρκον. ἄφαρ δὲ μάχης ἐμνήσατο" πᾶς δέ οἵ αὐχήν 
ϑυμοῦ ἐνεπλήσϑη. πυρσαὶ δ᾽ ἔφριξαν ἔϑειραι 
σχυξζομένῳ. κυρτὴ δὲ ῥάχις γένετ᾽ ἠὔτε τόξον, 
πάντοϑεν εἰληϑέντος ὑπὸ λαγόνας τε καὶ ἐἰξύν. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἁρματοπηγὸς ἀνὴρ πολέων ἴδρις ἔργων 
ὅρπηκας κάμπτησιν ἐρινεοῦ εὐχτεάνοιο, 
ϑάλψας ἐν πυρὶ πρῶτον. ἵν᾽ ἀξόνι᾽ ἦ κύκλα δίφρῳ 
τοῦ μὲν ὑπὲκ χειρῶν ἔφυγεν τανύφλοιος ἐρινεός 
καμπτόμενος. τηλοῦ δὲ μιῇ πήδησε σὺν ὁρμῇ" 
ὡς ἐπ᾽ ἐμοὶ λῖς αἰνὸς ἀπόπροϑεν ἀϑρόος ἄλτο 
μαιμώων χροὸς ἀσαι᾽ ἐγὼ δ᾽ ἑτέρηφι βέλεμνα 
χειρὶ προεσχεϑόμην καὶ ἀπ’ ὥμων δίπλακα λώπην. 
τῇ δ᾽ ἑτέρῃ δόπαλον κόρσης ὕπερ αὖον ἀείρας 
ἤλασα κὰκ κεφαλῆς, διὰ δ᾽ ἄνδιχα τρηχὺν ἔαξα 
αὐτοῦ ἐπὶ λασίοιο καρήατος ἀγριέλαιον 
ϑηρὸς ἀμαιμακέτοιο᾽ πέσεν δ᾽ ὅγε πρὶν ἔμ᾽ ἰχέσϑαι 

ὑψόϑεν ἐν γαίῃ. καὶ ἐπὶ τρομεροῖς ποσὶν ἔστη 

239 

255 



265 

2τὸ 

21 

ι42 ΙΝΟΒΆΤΟΒΌΜ ΙΡΥ̓́ΠῚ.. ΙΧ. (ΤΗΕΟΟΒ. ΧΧΝ) 

νευστάξων κεφαλῇ᾽ περὶ γὰρ σκότος ὕσσέ οἵ ἄμφω 
ἦλϑε,, βίῃ σεισϑέντος ἐν ὀστέῳ ἐγκεφάλοιο. 
τὸν μὲν ἐγὼν ὀδύνῃσι παφαφρονέοντα βαρείαις 

νωσάμενος, πρὶν αὖτις ὑπότροπον ἀμπνυνϑῆναι. 
αὐχένος ἀρρήκτοιο περ᾽ ἰνίον ἤχμασα προφϑάς, 
ῥίψας τόξον ἔραξε πολύρραπτόν τε φαρέτρην᾽ 
ἤγχον δ᾽ ἐγκρατέως στιβαρὰς σὺν χεῖρας ἐρείσας 
ἐξόπιϑεν, μὴ σάρκας ὑποδρύψῃ ὀνύχεσσι, 
πρὸς δ᾽ οὖδας πτέρνῃσι ποδῶν στερεῶς ἐπίεξον 
οὐραίην ἐπιβάς, πλευρῇσί τε κῆρ᾽ ἐφύλασσον. 
μέχρι γ᾽ ἐξεκάπυσσε βραχίονα δόχϑον ἀείρας 
ἄπνευστον, ψυχὴν δὲ πελώριος ἔλλαχεν “Διδης. 
καὶ τότε δὴ βούλευον, ὕπως λασιαύχενα βύρσαν 
ϑηρὸς τεϑνειῶτος ἀπὸ μελέων ἐρυσαίμην. 
ἀργαλέον μάλα μόχϑον, ἐπεὶ οὐκ ἔσκε σιδήρῳ 
τμητὴ οὐδὲ λέϑοις πειρωμένῳ, οὐδέ μεν ἄλλῃ. 
ἔνϑά μοι ἀϑανάτων τις ἐπὶ φρεσὶ ϑῆκε νοῆσαι 
αὐτοῖς δέρμα λέοντος ἀνασχίξειν ὀνύχεσσι. 
τοῖσι ϑοῶς ἀπέδειρα, καὶ ἀμφεϑέμην μελέεσσιν 
ἕρκος ἐνυαλίου ταμεσίχροος ἰωχμοῖο. 
οὗτός τοι Νεμέου γένετ᾽ ὦ φίλε ϑηρὸς ὄλεϑρος. 
πολλὰ πάρος μήλοις τε καὶ ἀνδράσι κήδεα ϑέντος."“ 

270 
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Ομ} -ἩΠΟΓ ΓΝ ΠΟ ΟΡ (ΟΣ Εἰ ΑΒΙΒΟΠΘΙ δΡΓΔΟ ΘΙ 
'πὶ  ου]αρσθ γῸΠ 

Β. α. ΤΕΥΒΝΕ ΗΝ ἴπ 1μοἱρτὶρ. 
-- 9 .« ἴοπ 6. Ε.-. ΒΘπΠΒΘΙΘΙ πἀπᾶ Κ. 

ΟΤ ἸΘΟΒ ΒΟ: ΒΟ ΘΠΚΙ. 2 Βάθ. συ. [)6χ.-8. 
Ι. στο ίβοι- Ποαΐβοι. οι . Ε. ΒΘ 5616 τ. 11. Αυᾷ,., 

τοῦ ἀ. Κδϑρὶ. ρϑῇ. θ ἐκ Τῦ 8ι, ἴπ Ηδ! ἔτ. σϑΌ. 8 οἱ 
Π. Πουΐβοι - ασἸθοβίβοη. οι Κ. δ μ 6 πη ΚΙ]. ὅ., οὶ]. 

σοκὔτσίο Απϑ. ρϑῃ. 9 οί, 'π δ) ἔγζ. σϑὺ. 10 οἱ 80 5. 

ταϑει, .« οι Ε. Α. Ηοἰπίοβϑθμ. ῶ Βᾶάϑθ. ΤΠ αὐθ! ΒΟ}: κε τος 5. 
Ι. 1ιαἰοί πῖβοἢ - Ποαΐβοῃ. 6. ἀπῆ., νοπ Ὁ. ΥΥ δρ ΘμΘΥ. 

σ6ῃ. 6 υΚκὶ 80 8, ἰπ Ηδρέγζ. σϑῦ. 1 “ἵ(ὶ ὅ0 5. 
Π. Ῥροαυΐβοι - ̓ιδὐθι πῖβοη. ὅ. Απῇ., τορι Ὁ. δ ϑῆθσ. 

Θσ6ῃ. ὅ «Καὶ 28 8, 'ἴπ Ἠδὶ ἔτ. σθῦ. ὁ “ἴ 80 5. 

ΝΟΠΙ͂ΘΙ -ὙΥ ΓΟ ΘΥ 
Ζᾳ 

τὸ γοη Η. ΕΡ δ] ἴπρ. 8. ἀυβ., νοι 7. ϑπη 66. ΟἾΒΆΙ.. κοὶὶ το κοῦ 5. 
γοη Η. Ηδϑοκο. 18. Αυῇ. ρσβϑῃ. 1 οἴ, 

ΝΘΡΟΞ. 560. 1 «Καὶ 80 5. Μὶ|Ρὃν ἄθτα Τοχίθ 465 ΝΘροβ 
Ζυβδιητηθη σΘἢ. 1 “Κ 20 5. 

οι ΘΕ εων κα ΨΥ πω γῈ 
θνι5 Νοίδι ο ΡΠ ΟΒΘΗ. ἴδ λυ, 

γοπ ΕἾ. ΡΟ]]6. ρϑῃ. 2 οἱ 10 3, ψϑὺ. ὃ υκ 1ὸ 3. 
ΚΙθίπθ ἀὐβρ.., ὈΘΑΙΌ. γ. 5 ἔπ ρθ. ρϑὉ. 2 υἱί 80 8. 

ῬΠ αΤΊΙΒ. νὴ ἀκιὸ Ῥακῖδ ἀδε ῬΗδάταν 00 Δὸν 
ΧΟΠΟΡΒΟΙΒ ΑΠΔΒθΔΒ18. τσοὶ 9 λυ, 

6}. 1 «ΚΑ 80 83, ρϑῦ. 2 οκ 20 3. 

ΧΟΒΟΡΠΟΙ5 ΗΘ] κα. ἐὸν Σκνα 
56". 1 «(Κὶ ὅδ0 83, δσϑῦ. 1 «(Κ 90 5. 

ΝΊΘΌΘΙ15᾽ {ΓΟ ΟΙ πὶ ΡΟΘ ΘΙ]. 
γοπ ἀ. ϑοβδυῦβϑοῃ. 11. ἀὐυῇ. ρϑ. 80 8. 



5-Ξ π-----------555 

! 

δ0Π ΘΓ} μΔΡΑ Π0Π8ῃ Ζι ἰἰ δίῃ, 1, {Γ]80[}, 50} {888}, 
τ. 8. 5ίθῖ σϑῃ 

σαθβαγ, δ61}. θ4!ΠΠοὐπὶ, τοῦ Ῥτοῦ. Βτᾶ πα μἄ α891 ἰπ Βεαίξέσατέ. 1. Ἡδξε. 
Β. 1. 2. Αὐυῇ. 80 Ρῇ. ---- 2. Ηοῦι. Β. 1 τὰὰ ΠΠ. 3. Αυϑ. 40 Ῥέῇ. -- 
8. Ηοῖι. Β ΤΥ υ. Υ. 2. ᾿Απῇ. 50 Ρέῇ --- 4. Ηοῖι!. Β. ΥἹ. 40 ΡΖ. ““-- 
δ. Ηοῖί. Β. ὙΙΙ. 40 ΡΕ. 

Οδθβαγ, 06}}. οἰν!!θ, τσοὺ Ῥυοῦ. Βσᾶ πη ἅπβου ἴῃ ϑίαϊξέρατέ. Ηϑδῖεξ 1. 
ΒύΟΕ 1. ΤΙ. 4 Ρῇ. --- Ἠοῖξ 2 ΒύσοΕ Τ1|. 40 Ῥῇ. 

ΟΙοθγοβ ἤθάθ ἔρον θη Οθθγθϑῦθη! 468 ὅπη. Ροπιροίιβ, τσὸὰ ΒΘΘΙΘΗΤΟΤ 
Βΐβοι ἰπ ΑἸΖογ. 80 ΡΥ. 

ΟἸοθγοβ σαί. Βοάθπ, σοὶ Ῥτοῦ. τ.  οἴβοβ ἰπ Μαρᾶθρθευσσ. 1. Ἐϑέξ. 
Ι. π. 1. Βρᾶθ. 40 ΡῬῇ. -- 3. Ἡοῦξ. ΤΙ. αἃ. ΤΥ͂. Βρᾶ6. 80 Ῥῇ. 

ας ΕΡΕΝ τῶν Βοβοίυβ8 Ἀπ)... σοὺ τοῦ. Βέβ ΒΊ ΘΟ ΚΟΥ ἱπ ΤαΡίηρθη. 

ΟΙοθγοβ Βοθάθ δὶγ Αγοπίαβ, σομ Ῥσχοῦ. Βίδ ΒΊ θοκοσ ἴῃ Ταρίπροι. 80 ῬΖ. 
Οἰοογοβ βϑάθ ῃϑῇθη νϑγγθβ 'ν, τοῦ Ῥυοῦύ. ὕυπᾶθι ἴῃ ΗΘΙΡτομπ. 

60 ῬΖῇ. 

Οἰοθγοβ Βοάθ γγ ΜΉ ]Ο, στοὰ Ῥτοῦ. Ὅτ. ΚΊΘΥ ἱπ Τιῦαᾶνρθθατρ. 40 ῬΕέ. 
Οἰοθγοβ Βούθ δν οἰ οἴαγιβ, ν. Ῥσοῦ. ὙΥ οὐζ 91 ἱπ ϑ'ομν.-ΗΔ11.. (Ὁ. ἃ. Ρπ.) 
ΟἸοθγοβ Βοάθ Εν εἰσαγίιβ, τ. Ῥσοῦ. ὙΥ οί Ζ91 ἴῃ ϑοῦν.- ΗΔ}. (Ὁ. ἃ. Ρσ.) 
ογΓδΖ, τοι Ῥσοῦ. τὰ ᾶ τὶς ἱπ βομν.- 811. (Ὁ. ἃ. Ῥσ.) 
{ἱνίυ8 Βυοῇ 21 νου Ῥσυοῦ. Ὦσ. ΚΊΘΥ ἱπ Τυᾶνίρθρατα. 60 ῬΕ. 
εἰνίυβ Βυοῇ 1. 2 τομ ΟὈΘΙΊΘΗΤΟΥ ὭΤ. ΒΘ6ΘὉ πῃ Μαίηζ. (Ὁ. ἃ. Ρσ.) 
Θαϑ υϑῖ, στοὰ Ῥτοῦ. τσ. Υ οΐβοῖς ἴπ Μεράθθυζα. 

1. Ἠϑῖν. Β6]1. δὲ. 60 Ρὲ. 

Ταοϊἑυϑ᾽ Αππαίθη, ν. Ῥσοῦ. Ὧσ. Κούῤἐτηβππ ἴπ Βοίένϑι. (Ὁ. ἃ. Ῥτ.) 
Ταοίϊτι8᾽ Θογπιαπία, σου Ῥτοῦ. τσ. Ὁ ἅττ ἱπ Καπηβίαίε. (Ὁ. ἃ. Ρσ.) 

νογρ 18 Αδποίάθ, νσοὰ Ῥσυοῦ. τ. γᾷ οΚ ἴπ Βιαϊέσατέ. 1. Ἠοῖι. 8. 1. 
2. ἘΠ: 80 Ρῇ. ---Ἐ - 2ὥ. Ηοξί. Β. ΤΙ ἃ. Π. 40 Ῥῇ. -- 8. Ηοῖέ. ΒΟῚΥ 
40 Ῥῇ. 

Ὀοπιοβίμοπϑϑ᾽ Βθάθη, στοῦ Βοκί. Ὦστ. ΤΥΘΌ Θ᾽ ἰπ ΤΟΡίησθη. 1. Ἠϑζε. 
ῬΗΡΡ. Βθᾶθη. 30 Ρῇ. -- 2. Ηοζι. 1.- ΠΤ. ΟἸγπέμ. Βθᾶθ ἀπᾶ 
Ἐρᾶθ ΡΟΣ ἅθη Ἐσίθᾶθη. 40 Ῥέ. 

Ηθγούοΐ, στοὰ ΟὈΘΙΊΘΗΤΟΥ ΟΥ̓ απ ἄτη ϑππ ἱπ Βδυίίβοη. 1. Ἠοῖξ. ΒΟΥ 
50 Ρῇ --- 2. Ηοῖι. Β. ΥἹ. 40 ΡΕ. 

Βοπιογβ Οάγβ866. σομ Ῥτοῦ. Ὅτ. ΕΘ] θΐβθιη ἱπ ϑοην. -Δ1:. 1. Ηϑίξ. 
Β.͵Τα. Π. 2. Αυῇ. 80 Ρῇ -- 10. Ηοῦ.. Β. 17 αἱ ΤΥ͂. 40 ΡΥ. -- 
ῷ. Ἡοξε. 3. Απῇ. Β. Υ--ἹπΠ. 600 ΡΥ. -- 8. Ηοῖς. 8. ΙΧ.---ΧΤΙ. 
ὡ. Ααῇ. 60 ΡῬῇ. -- 4. Ηοῖξ. Β ΧΙΠ-- ΧΥΙΠ. 40 Ρῇ. --- 5. Ἠοῖξ 
Β. ΧΙΧ-- ΧΧΤΙΤ. 40 ΡΥῇ. 

Βοπιθγβ {Π|8, στοῖ Βοκίου Ὅτ. ΚΊ θές ἱπ Καππηβίδεί. 1. ΗἩϑῦξ. Β. 1 ἃ. 11. 
40 ῬΥ. 

ΡΙαΐοπβ Ἀροϊοσίθ ὑπά Κειίΐοπ, νοπ Ῥυού. Ὦσ. 5. Τϑυ 791 ἴῃ Ταρίηρθη 
40 ῬΥ. 

Θορδῃοκίοβ᾽ Ρῃοκίοίθϑ, στοὰ Ῥυού. τσ. Η. ᾿υαᾶνὶρ ἴῃ ϑοθν. - ἘΓ41]. 
50 ΡΥ 

ΘΟρΡΠΟΚΙΘ8᾽ Απίϊροπθ, σου Ῥτοῦ. τὰ ἂ γὶρ ἰπ βοῃν.- 811. (Ὁ. ἃ. Ῥχ.) 
Τημκγαΐάθ8, στοὰ Ὁΐτ. Ὦτ. 5. ὙΥ ἰᾶτη δπ ἱπ Ὑοπρτονίζ. 1. Ηοῦε, Β.1. 

80 Ῥῇ. --- 8. Ἡοξι. Β. ΥἹ. 60 ΡΩ. -- 4. Ηοῦῖι. Βυοῦ ὙΠ. 40 ῬΙ. 

Χοπορῆοπβ Ἀπαθδϑίβ, σου Ῥτοῦ. τσ. Β. δῦ! ΠΟΥ ἱπ ἘΒΙΐη ρθη. 
1. Ηοῖ. ΒΙΓῚ 50 ἩἉἙ»ῇΥ ---- 2. Ηοῖ. Β. Π. 40 Ρέ “-«- 
8. ΤΡ, ΒΥ ΎΤΕΓ τ δ Σ 

Χοπορῆοπβ Ἠθ!!θηΐκα, νοὸρ Ῥτοῦ. Ὧσ. ΗΒ. δ βποι ἱπ ἘΒ] πη ρθη. 
1. Ηοῦε. Βυοὴ 1. 40 ῬΖ. 



πολέ εν ἰῃτ ἄδεξεςς 
Ὅρα Ὑρν: Ὅτ. 15, ῬθεῖΓ», 

ΤΌΝ ΡΥ φθαξόπς βηδόκοκι δρεαάνρετειῃ ἫΣ ΠΡΣΡΩΝ ἐφῖῃ 
πα Ὀετεῆεπ τοοτδεη {ξ, ἢαΐ Π) νοπι ὍοῖΣ ἴῆτεσ (Φ τίάγείπεης ἀπ 

ὉΓ νοὶ Ἰρετοῆτοτη 31 ετίτοπει σεῃαδί, Θἷε τιῖς απ τυἰῇεις 
Σ νι αρε, ἴ Ιοδοῦ; αεπιεϊπυετβᾶπο[λ(α), ππὸ ἄδεταις απτεαέπὸ 
ππὸ ετήάγεῖπε [ὁ τ ξοκο ἢ οὲε ἀπβετίἄγε 2 π.ς{α{{ππᾶ σοπι Το εῖεπ 

ἰξέπ αν 35. θεξάπιρξεπ ππὸ δίε τοεΐέεπ Ἀτείίε δὲς ὥε- 
35 εἰ εἴπ πηὸ 35 παπίεττίδεοπ, 

ὁ οὐ ὁϑδείοι- ππτὸ ἀρρυκίο εις 
ὉΠ Ῥὸπ Ὅτ. ΒΟ ἔαπαε, 

1: ὑφ τ τα Π πῃ ἐ Υ̓Βὰ ᾿Φυίαίϊπα ποαταρηΐεπ υοπ ΠοΡετε ἀπε ΐς 

: δον μίμνε εἰ θερς ΓΧΤΓπ,405.5.1 ατ. 8. ὅπ Ξείπιν. 666. 6 ΗΕ, 
τ... 2πά) δίε [πε γΓπεΠαξαπα τοϊτὸ δανα Ρεϊέτασεπ, δεπι β΄ δτεππὸς 

31. τίς εὐρῆς νων ταὶς δεπεπ Ξπαεῖς ἐ5 σεγπιᾶ{: ἢασέ, νετοίεπετ ες ἢ ἢ ππὸ 
ἴητος εἰποτμϑοοιοεπ ὥτόβε ἐπ ἢσῆεπι ΤΠΐαβε σεείαπεί, απ δία ππσοπὸ 98 ᾿τοίτϑεπ, 

Φ. ᾿Ξαπαες Βπά) [οἴτεε εἰπ Βαμϑϑμά) [ἄς δῖε Ξαπιὶ[ τοστδεπ, απτ ἤε ταὶ δες σασεπς 

πιὸ ππὸ βαρ ἂπ δες Ξαζε ἐττοοῦει ἀπὸ δαδητοῦ “0 παροπὸ απξ δίε 
ΩΣ Φ Ἀμὴν τϑοτι 
τ ἐξ γυὴν ο ; τὴ ἐδεία, τ. τοιοίπι. ηδην [αἰεἰπί, δῆ, Θώαίεπ, ΧΤΙΥ͂. γαῆτα. δεῖε {{12.} 

ὄντ γεδι 
ἘΠΕ Σ δ ιάγαης Βοεϊδοπήίααοπ. 
ον δομδρ Ὀοίξς τὑπὸ [εἶπε “πισοπὸ τοϊοδογουϑάῃ[ 

Σ δ ὁ Ὡς ἢ ο φὸῦ αι Βεῖπν, Ἐντῇ, 
ΒΝ δεῖς, τοι ἱπδία ππισορατδείξείε ΣΙ πῇασς, δοΐοταί υοη Ὅτ. βγαπα 31, 
Ἢ ΠΣ, Βαήδ. 1, Τεῖϊ: ὠπδταπ, 2, Τεῖ!: ϑτιδείηπρει, 

ἐμ βῆ ̓ οα ἦτ Φείαϊ πα Ποαταρηϊει το Ἀοθετε ἔπαεῖσ. 

Ἢ ὑπ ΖΝ «. 506 5.1 8. 5π᾿’ Ξείπιν, αἐΡ. 5 ἢτέ, 
ζε, , 3ϊε εὐδῆν: ὡς ἀν ππΐετες Θοῖδες ἔπ πέπες ξότπι, αδοτ αἴέεπι δεῖ τὰ ετιἄδίεπ, 
Γ ραν δε τρβά Ῥετιίαῇεις θεῖν. ϑεατϑείίετο δὲ ετβεπ ϑΘ'μάγες, ππὸ ετ ἢαξ ἐς ὑοῦς 
ὩΣ ἀτοἤηα)  δὲε αἰΐε: Ξασεπιρεῖς ππΐετοετ Βεϊδεπροτζοῖξ 5. ἰεδεπδέσες, απήδγαμγετ 
᾿;» Φατβεϊππα, 35. Ἰπν οἰς μηδ 31: 3εἴσεπ, δαβ δες ὅαμδετς, ὃδεπ Πὲ 3: ἱῆτες σεῖϊ απιφαεᾶδέ, 
τς ποο πίξ απ ταῖξ νετίοτεπ 8αῖ, ὙπῈ Βράγε Βειοπὲ ες, δαβ ἐπ [εἰπες Βεϊδεπίασε δας 
εϑ δεμεάγε ὍΟΙ δὲ5 πε οΙαἴἑετϑ ἐεἰπ δοΐεπ ππὸ Εἰερεπ ἀπὶ Τίατβεπ απϑοερτᾶσί δαί, δαβ 
“περ δες δ τἀν “δεμέάγετ Ἰϑοτοεῖξ ποά; εμίε ἀπὶ εὐγίεμει οἴεπρατί, . . «. 

Ἔα ὑεῖς. τ ἰαξεῖπί, δῇ, Ξάγαϊετι, ΧΙΥ͂. ταῦτα, Βεῖξ {12.} 

ὧς: ΄ ᾿Ξ ᾿ 

, λὸ 

Σ μ ὙΠ ροζδοτεπ, ἰῆτοπ ϑἰεοπ ππὸ )πίγαπππαοι νοσίταμε τ: πιαάγεπ: ἐφ. τοἰτὸ. 



θιπς Ἰίαπις ππδ Φοί οσιροῖςου 
Θαπιπίιπα το Ποπ| αἰ - φοπιεί ποευ ἀπο! ἄγοῦ Ῥαυοῖε. 

ΑΞ τς ἴπποεπ αἰι5. αἴτεπ εδίείεπ δὲς ΤΟ {δ π|ϑ Γαι 
ξδηδάεπο ἰπ Βᾶπδάεπ τοι 160--160 5εἴξεπ. 5εδὲ5 Βᾶπδε ΕΠ 
τ 1 ΠίατΕ το {πε ἱπ Πά) αϑαο[άτοἤζεπ τ. εἰπϑεῖπ ζᾶ). {π|5 Ἐ25 τ, 

Εἰς τοογίθοϊος, πηδἀος (δε ἐπε σπιρ,οϊεπ. [ὦ Βείοπδετβ: ἘΕ 
5 Βᾶπδώεπ, παά) Τϑαἢ, αοδιπδεπ, ἱπ σεϊππαθοτεπι, δαμετῆαϊζέεπι μλουγόηχος 

δας Πἰἄ) 3.πὶ ΘΉ Π}ΉΠ͵ π τοῖς Θαηάπαεπ εἰασπεί, 3:π|ι Ῥτεῖϊε θοπ 6 ΤῈ, 89 

Βεοπδεῖς [εἶπ ἐπιρίοηϊοπ: 
Φεάπι[ς ἘΒἰδΙ οἱ εἶ, ξ α τὴν 5, Ὅεε κνὐτυανβ Ἐδτρετ. 
---.-.-..-ὄ- ὁ -.--- ἅμ ταὶ ἴδατ α, σιυδοτξμίοίε. 

«Φαμπῆατδέ, πὶ [αμῇ. ΤΟ δῇ ΠΗ ὃ. δεῖς, | - απδετ, Φοϊδεςδιπαεη, 
πτετάεϊ, σποοπίομτιεώπίξ δὲς Ἰπεμ3εῖς. δαπδοτ, Τοτθοπίηεπι. - 
5άεζίετν, πε τομορε. ᾿ 
βάγεϊδ, Ὄϊε Ἡϊείας. ᾿ Ῥοϊξεοϊτ α Π ἄγε ΒΊδΙ1Ο ὦ 
Ὀαΐίετ, Τυατπηιοΐταζιπιαηϊποπ. Ι 
Ἰθεδὸοῖπα, Ὅας (ἰ[ἐπητοπτοοίεπ. ᾿ Β1οά), Ὅϊε μἄπδίϊδγοπ τι. Ἰοϑίαϊν τον τ΄ 

: ᾿ ΤΣ ᾿ ἐπ δεῖ τῦπι. Ἐορι ΠΕ, 
Ἰαξαττο  Πεπ| αΠΠ1 γε ΒΡ οὐεῖ. τον ετ, Ῥεμξδγες το τἠδιαζεοίεδοπι, 
Βυοτδαά, Ὅϊς Φτιιπόδεατίε. δὲς πιο: ΘαιιΞῆοζετ, Βερδιεςιπαρίςῆτε, Ὁ 

δετπεῖ Ἰαξιτίεῆτε. ᾿Ξοεπίπα, Ἑοϊάγουετίαἥμπς, 
ΒΙοώπιαππ, σα, Ὠραΐοτ, ξιάγει, Ὡϑᾶτπιο. 5908, θετέε τϑοπιοίεῖπα Ὀοιάϊαπδ. 
Εάϊεεῖπ, Ἀαπιρ[3τοἰ]άγοπ Πτοπίά απὸ σίεσ. Ἡϊαΐετ, ϑορίαϊε Βειρεσιπαοπ τ Φηεοτίεπ,, 
Φίεϊεπῆασεπ, Ἐπίετε υοἱάμϊαίεεπ - Φίξο, ας δοιιήάε Θαπδισεῦξ, 

ἘΜΙΟΙτραπβεπ. ἩποΙδ, δυίσαδ.ι,. δίεϊς ὃ. Πτεπ  ἀγεπ! εδεηϑ. 
Φταεςεξ, ὍαΞ Σἰῶξ ππὸ δίς φατδεπ. Ι 

: ἢ αἷς, Βανι ὑπὸ ξοδεπ δὲς Οίετος. Ῥᾶδααοαϊὦ) - ῬΕΙοΙορ [ἄς ᾿ 
εἴς, Θδἠεαπιπιιπαϑίοῆτοιι. Ὄατιοϊπίϑσπτις. ὦ Βιδηοίῆεῖ. 

Θερδταρίμηε ΒΙΒΗΟΤΙ εξ Τ ς ει, τας Δ μὰ 

Ϊ 

᾿ , 

Φτιιδετν, Ὀειες τοἰτι[ἀγαζέσίοδεπ. Ἰτεπηάιεη: 
Φαπίδοετ, δεϊά). ὃ. δεϊξαϊετς ὁ. ἐπίδεάαπ. ὐχρας, ο ΝΕ ἘΝ τ φδτο ὧν χακ. 
Βαϊϊετί, “Ῥῖε Ῥοϊατντοτάγιπα. ᾿ Ἠποῖδ, Επααδ.",. δίεῖς ὃ. Ἡπεπί ἄγε, τς, 
Δαπίοπ, Ἠϊεοτεςζοτ]ά). Ἀν Πιρετοοίοδεη, ᾿δαπδετ, ξΣεϊδεςδμεπαοπ, 
Κιίτά ἢ οἿ{, Πιοπίά ππὸ τ | δίεσίετ, ΑΠασπιείπς Ῥᾶδασοσίξ, 

Ι 

᾿ 

Ξαείπετ, εν Βαϊ δὲ5 ἀρείαπο, 
ἴὸ εἶ1ε, Ὁ. δεμεά). Ὁ οἵἐ5]τἄπιπις τ. Σαπδ[ά). ἨπΙειτηϊ ἐοτί [ἄς Βἰδιτοϊηεΐ, 

--------  ἔ - -------- ς----- 

(Κοϊαίοι9-, Ξἰτοταξιτ-, γαπίο απίδ᾽ 
εις ΒἰδΙ οἱ ἢ οἴ. 

Ἐυϊμταείάγι ἀγές.) 
ἘΒτιυϊπίετ, Ὅας δειης ὉοΙ Ξε οὃ. 
Φ ἮΝ δε Φὶ ἐρεήδο ροώ ας τ εν ̓ 

Βεἰ ,θειήδεπεάδέει Βατοετ! ππιπεϊαϊέευ, ο Β δῇ πιετ. Ἐοπείπδέ, ᾿» εἴμξε 
Καπδ[ά, ὮὍϊε δει ἄγε σε ταιίοπ. ᾿ τὰ γλλπιί ζω, ἐίμαίες κὰ κυ ἡ 
Σοεπίπα, Ὅϊε δειἅε Ἠοϊάγποετζαϊμπα. ᾿ς Θ ςἴοδτε ὦ ἐ, Ὅϊς τιιπδοίϊας δοῦ ἰσταοῖί- 
Ἰπαςζέῃαεὶ, Ὀειἄς ΒαμξμπΊ, {{γεπ Ἐεϊϊαίοπς οἰάγί ἄγε. 

Φίεο, Ῥειιάιος στανεπίεδεν. Καπθ᾽ ὦ, Ὅϊο δειἄγε 5{ππ|πταξίοπ. 
Φέέο, ὍαςΞ δεις Θανιδιρεγῇ. πταιὶ ἷ αεἱἰ, Ὅϊε δει ἄς Βαιδιηῇε, 
τοεὶ ] ἐ, Ό. δεμτἀ). ῬοΙϑμᾶπιπις μΜ, Σαπὸ[ά). Φει ο, Ὅας δου γα Βαπδισογί. 

ηϊεδίςἰ πι [ἄς Βιδιϊοἐῃ εξ. ξἄτεπιοῦ, Ἐοταιταίίοπ μπῦ Ἐευομμἴσις 
ϑοδέπ, δαάμαν, 

Βίετπαάί, πϊοδετπς Βεϊυἱ ] ἐπ] γα. ΤΌεδετ, 1848, 
Βιυάπετ, ᾿δεϊιιπδηεἰ 5 οῆτο. τὸ εἰπ εἶ, Οιείάγηι {6 Ἴεῖι. 
5τὲπ β εἴ, δτπδῆτωπα ιὶ. ὉοϊΓςπαῆτγηπας:. τυ εἰ[ε, φῴγτίῃε: μπὸ Βιιάγρείεπ, 

πιϊεεῖ, ἱ τὸ εἰς, Ὁ. δειι{ἄ). Ὁοις[ἐἄπιπις τ. ζαπδ[ά,. ὦ 

δα Ὁϑιπίά) αὐιοι πῆτε ἐπι ἐτίοτές Ῥτοίρεξίε ππποπῆε απὸ φρο τεῖ, τι 
ἡ νυ 
ἃ." 
“ Ψ “’' 

ν Ὁ 
᾿ς! 
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